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سجلٌّ يضم بني دفتيه كنوز أعظم إنسان  وطئْت قدماه الشريفتان األرض.  •
صورة غاية يف اجلمال للربدة الشريفة حتلي صدر هذا السجل.  •

صور مع شروح وافية ملَا تركه اخللفاء الراشدون من آثار عرب التاريخ.  •
متحف متنقل باآلثار اإلسالمية ال يستغين عنه سائح وال مقيم.  •

قطعة مجالية وفنية رائعة تفخر املكتبات بوجوده بني أهم كتب التراث لديها.  •

التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يف  النشر  له  يسبق  مل  الذي  الكاتب  من  يرجى   •

املجلة إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  املجلة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  املجلة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف املجلة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي املجلة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
حترير  هيئة  إىل  املشاركات  مجيع  إرسال  يرجى   

املجلة على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

ال عشوائية يف الكون، وال فوضوية يف الوجود، وكلما أمعن 
العقل البشـري النظر فيما حوله رأى اهلندسة الرائعة، والبناء 
املحكم احلكيم. أما ما نلمسـه اليوم من عشوائية يف التفكري، 
وفوضويـة يف الفكر، فتتأّتى من عمـى ذهين تصاب به األمة على حني ِغّرة 
عندما ينتاا اإلعياء عن محل أمانة التفكري السـليم، وعندما يهمد توقها إىل 
احلقيقة، ويضعف شـوقها إىل املعرفة. وقـد يطول هذا العمى الذهين أو قد 
يقصر، ولكنه يف كال احلالني ال ُبّد من أن ينهض من بني صفوف األمة رجال 
فكر ينفخـون يف "صور" اإليقاظ لتنهض األمة مـن جديد وتعود لتمارس 

عملية التفكري السليم.
وهؤالء الرجال يلزمون أنفسهم برسم اخلارطة الفكرية والروحية لألمة 
على أسـس من عقيدا وتارخيها وروح العصر وتوجهاته الفكرية والثقافية 
واحلضاريـة. إن إنقاذ األمة من فوضويتهـا الفكرية، وبعث فكرها األصيل 
مبوازينه الدقيقة جيعلها قادرة على امتالك ناصية نفسـها، ويف الوقت نفسـه 
امتالك املداخل إىل العقول الفهيمة املدركة. فمقال أسـتاذنا الشيخ فتح اهللا 
كولن "مهندسـو الروح... الربانيون" املتصدر هـذا العدد من حراء يضع 
أسـس هذا البناء الفكـري والروحي لألمة بروحية املهنـدس البارع الذي 
ال تفوته شـاردة وال واردة من مسـتلزمات هذا البنـاء املرتقب. إنه يفتح 
أفكارنا وبصائرنا لنرى األعمق من كل شيء، ويريدنا أن نكون للعامل عينًا، 
وللكون قلبًا، وأن نكون ربانيني وأّال نكون حبيسي الفانيات، ضيقي اآلفاق، 
مسـطحي التفكري، وَيْربُأ ِبَنا أن نكون ضحلني َنَهاب األعماَق، وخنوض يف 

ْطآن. الضحضاح من الشُّ
وأما الشيخ األستاذ الفاضل حممد سعيد رمضان البوطي فإن مقاله يف هذا 
العدد مكرٌس لتفنيد نوع من أنواع هذه العشـوائية اليت تظن أن "التقديس" 
مصادرة حلرية البحث بينما هـو مثرة من مثار هذه احلرية. واألصالة كذلك 
هي املحور الذي يدور حوله مقال الدكتور بركات حممد مراد ولزومية هذه 

األصالة يف التجربة التربوية يف التراث اإلسالمي.
وأما الدكتور "زغلول النجار" فيحدثنا عن اجليل القرآين وبنائه العلمي، 
وأما األسـتاذ الشاعر واألديب حسن األمراين فإنه يعقد مقارنة بني عمالقني 
من عمالقة الفكر اإلسـالمي مها "األسـتاذ بديع الزمان سـعيد النورسي" 
والشـاعر الكبري "حممد إقبال"، إىل جانب مقاالت أخرى يضيق املجال عن 

استعراضها يف هذا التعريف املقتضب.
ونأمل أن تقدم "حراء" يف كل عدد وجبة من الغذاء الفكري يسّد بعض 
ما نشـكو منه من جماعات روحية وفكرية ال زلنا نعاين منها الشـيء الكثري 

واخلطري. 

التفكري السليم

االفتتاحية
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السنة الثانية - العدد (٧) ٢٠٠٧ ٢

  قد ميط بعضهم شـفتيه اسـتخفاًفا إذا ما ُذِكرْت 
القيم األخالقية واألعماق الداخلية لإلنسان وأمهية 
احليـاة القلبية والروحية؛ لكن ما من شـك يف أن

السبيل الواصلة إىل اإلنسانية احلقيقية متر عرب هذه القيم واحلركيات 
السـامية. ومهما كانت ظنون وتصورات البعض منا، فإنه ليس 
اليوم أمام إنسـاننا املعاصر الذي انقصم ظهره حتت ثقل أزمات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية خمتلفة، وناء حبمل حدبات 
عديدة يف آن واحد، إّال طريق واحد ينقذه من الكروب وامللمات 
املتوالية؛ وهو تفعيل هـذه احلركيات يف كافة أحناء احلياة. وإّن 
تنفيذ هذه املهمة احليوية ال ميكن أن يتم إّال على أيدي ربانيني ال 
يهتمون بأنفسهم أبدا، ولئن اهتموا فألم يؤمنون بأن خالصهم 

هو يف إنقاذ اآلخرين.
وحنن نرى -ونعين بذلك حقيقة اإلسالم- أن خالص الفرد 
عنـد اهللا موصول بأن يكون خمّلصا. وكذلك نرى أن سـالمة 
مسـتقبلنا البعيد والقريب يف كوننا ملجًأ لألرواح األخرى، ويف 

نشـرنا للحياة يف اإلرادات والعزائم األخرى، ويف دفعنا للقلوب 
األخرى حنو األعايل والذرى؛ كمـا نرغب دائًما يف أن نكون 
ضمن السـعداء الذين يتصدون للحرائق بصدروهم ويعرضون 
عن املنافع الذاتية دائما. وبدهي أن الطبع األخالقي يف سلوكياتنا 
وحتركاتنا موصول ذا النمط من الشعور باملسؤولية اليت انغرست 

عروُقها عقيدًة يف نفوسنا فصارت غاية أرواحنا املنشودة.
نعم، إن هذا النمط من الشعور باملسؤولية وعزمية اهلمة العالية 
وإرادة القيادة اإلرشـادية، اليت تتعدى حدود فرديتنا دائًما، واليت 
تشكل أكثر املقومات حيوية يف النظام الشامل للعامل كالًّ ومجًعا، 
وأهّم مصدر لألمان الكوين.. هذه املسؤولية والعزمية واإلرادة هي 
األساس الوحيد خلالصنا، كما هي الصوت النافذ واللسان البليغ 

الذي ينشر الروح واملعىن اللذين حتتاج إليهما اإلنسانية مجعاء.
ولـن يدرك اخلالص ألبتة، أولئـك الذين يديرون ظهورهم 
للوجود كله وللنظام العام، فيهدرون أعمارهم يف ظلمات متاهات 
األنانية. ودع عنك إدراكهم للخالص، فكم َتسـبّب هؤالء يف 
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٣السنة الثانية - العدد (٧) ٢٠٠٧

هالك َمن أْحسـَن الظنَّ م. واملشاَهُد أن املراحل اليت أحرزت 
اإلنسانية تقدما فيها هي مراحل تصاحلها وانسجامها مع الوجود. 
ومن مث ينبغي اليوم أن يترك هؤالء الذين يربجمون ملسرية املستقبل 
األنانية جانًبا، ويضعوا أيديهم يف أيادي كل إنسـان وكل شيء 
بالضرورة واللزوم. إذ سـتبلغ الغزائم والغايات والرؤى قيمتها 
احلقيقية بقدر حصوهلا على مسـاندة اهليئات املتكاملة والعزائم 
املتوحدة واملشـاعر املتضامنة يف أمت املعـاين. فالطريق الوحيد 
للتحول من الفرديـة إىل اجلماعية، ومن القطرة إىل البحر، ومن 
مث بلوغ اخللود، هـو الفناء بالذوبان يف اآلخرين واالندماج م 

باالنصهار فيهم، من أجل إحيائهم واحلياة معهم.
ومن مقترب آخر، أن يكون اإلنسـان "إنسانا" وفق الغاية 
اليت اسـتهدفت من خلقه، مرتبط خبضوعه ألوامر قلبه وانصياعه 
لروحه، رغًما عن بدنه وجسـمانيته و"عقل معاشه" الدنيوي. 
فعلى اإلنسـان أن ينظر إىل كل شـيء وكل أحد بعني القلب، 
ويقّيمه مبوازين القلب املتأهلة لالعتبار والتقدير لكي يعرف نفسه 
وما حوله حق املعرفة. وال ينبغي أن ننسى أن الذي ال حيافظ على 
طراوة قلبه وصفوة روحـه يف كل أوان، وال يقي نقاءه وطهره 
كنقاء وطهـر األطفال برفقة ثرائه الذهين والفكري واحلسـي 
يف كل وقـت، لن يوحي بالثقة إىل مـن حوله ولن حيوز على 
التصديق واإلقناع قطًعا، مهما توسـع يف رحاب العلم واألدب 
واخلربة. وهذا هو السـبب يف عدم ثقـة واطمئنان مجوع الناس 
بنفر من السياسيني وآخرين يسوقون القوة واجلربوت أمام املنطق 
واملحاكمـة العقلية والقلب، ما عدا الذين يظهرون هلم التصديق 

خوًفا واستسالًما.
إن األرواح الطاهرة والقلوب الصافية قد اتبعت دائًما الفكر 
النـزيه والسـلوك السـوي النابعني من القلب. نعم، والقلب 
الطاهر املحافظ على صفائه الفطري قد احُتِسـب -يف إشـارة 
قول مبارك- منـزال للحق تعاىل معلوًما باملكنون واملكنوز. يف 
هذا املنـزل ميكن اإلحساس والشـعور حبقيقة املاوراء بال كّم 
وال كيـف بدرجة صفاء ومساوية أبوابـه املنفتحة على الغيوب 
الالائية. وبالطبع إن من قال "رأيت" قصد الرؤية ذا املعىن... 
فهذه األرواح الصافية املطلقة عن الزمان بلغت الفردوس... بلغته 
وهي مل تزل يف الدنيا بعد، بلغته يف نواة "طوىب اجلنة" املغروسة يف 
أعماق قلوا، وشاهدت الكائنات يف ذرة، بل وصلت إىل نقطة 

أبعد من ذلك، إىل أفق "الرؤية". 

وإن القرآن وصاحب القـرآن حني حيدثنا عن بطل القلب، 
يؤكد أنه رجل احلقيقة وإنسان الروح الذي يرى ويفكر ويتصرف 
بكل وحدات الوجـدان؛ إذ إن قيامه وقعوده رمحة، وقوله رفق 
ووئام، وأحواله كلها رقة ولطف... بطل القلب وعاشق احلقيقة 
الذي عرف سـر الوجود يف أعماقـه وكان مثاال حيا وترمجة 

صادقة ملعىن احلياة وحقيقتها.
إن الغاية املنشـودة لرباّين كهذا هي حتقيق أمور ذات شأن 
عظيـم مثل االنتقال باألرواح كلها إىل التواجد األبدي، وتقدمي 
إكسـري اخللود إىل اجلميع، والتجرد املطلق عن رغبات نفسـه 
ومنافع ذاته وخماوفه املسـتقبلية مث اإلحساس بوجود اهللا حاضرا 
سـواء أثناء مراقبته ألعماق النفس املكنونة أو انطالقه يف آفاق 
الكون الشاسعة. إنه حامل قلٍب نبوي مهموم موم الغري، يترفع 
على بؤسـه البدين واجلسماين، فيخطط لسـعادة البشر حوله، 
ويرسم الربامج نقوًشا من أجل أمان وسعادة املجتمع الذي ينتسب 
إليه، ويعتريه خفقان بعد خفقان لعذاب اإلنسانية وبؤسها، وأمته 

باألخص.
وهو يف صراعه مع املسـاوئ اليت أحدقت بالبشرية وال سيما 
بأمتنا له أسلوبه اخلاص؛ فبدال من أن يسلك طرقا مسدودة كما 
يفعل البعض حيث يستنفدون الوقت والطاقة بتعداد ورسم املساوئ 
واألباطيل رمسا مفصال يعكر نقاء العقول الصافية وُيِضّلها؛ يقوم 
هو ويقعد مهموما بإجناز املشـاريع الـيت ينبغي إجنازها، وينّقب 
عـن حلول دومنا توقف أو ملـل، وال يين عن مدامهة املعضالت 
واملشاكل ومواجهتها حبب عميق ملهمته وحرص على املسؤولية 

وشعور بـ"اإلحسان"...
فهـو بطل عزمية ال توجد إال عند األنبياء... بطل عزمية حيلق 
جبناحي عجزه وفقره، ويتحفز بالشوق والشكر، ويئن أنينا حتت 
مسؤولية إحياء معىن "االنسجام الكوين العام واحلقيقة العظمى". 
وإا ملسؤولية عظيمة تشمل كل مسألة تدخل يف إطار إدراك الفرد 
وإرادته الشاعرة. مسؤولية إزاء الوجود واحلوادث... ومسؤولية 
إزاء الطبيعة واملجتمع، واملاضي واملستقبل، واألحياء واألموات، 
والشـيب والشـباب، والقارئ واألمـي، واإلدارة واألمن... 

ومسؤولية إزاء كل إنسان وكل شيء.
وإن اإلحسـاس بثقل هذه املسـؤوليات وآالمها يف القلب، 
واالستشعار ا يف الروح خفقانا بعد خفقان هو جزء من جدول 
أعماله اليومية يتبارى ليحوز على املوقع األول يف السبق. وأظن أن 
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هذا هو العزم النبوي الذي يرفع اإلنسـان درجات فوق درجات 
عند اهللا، وُيكسب القرب من الرب ويوصل إىل املعراج الروحي.

وإن اهلموم واآلالم الصادرة من الشعور بثقل املسؤولية -مع 
اسـتمرارها ودوامها خاصة- هلي دعاء غري مردود، ومنبع وافر 
موّلد ملشـاريع بديلة، ونغم له تأثري السحر يف القلوب املخلصة 
اليت متكنت مـن املحافظة على صفائها. إن بطل القلب والروح 
مرشـح -بقدر ضخامة ّمهه- لتجاوز طاقته الذاتية، بل لتجاوز 
طاقة مجاعته اليت ينتسـب إليها... وقد يتحول إىل مركز حموري 
لطاقـة وقوة األجيال املاضية واآلتيـة. وأنّبه هنا مرة أخرى إىل 
ضـرورة التمييز بني الذين َيْحَيون والذين ُيحُيون (غريهم). وقد 
كررنـا مراًرا وتكراًرا أن الذين يقضـون أعمارهم يف إخالص 
ووفاء واهتمام باآلخرين إىل درجة إمهال أنفسهم من أجل إحياء 
الغري، هـم الوارثون احلقيقيون للحقائـق التارخيية، وهم الذين 
نـودع أرواحنا وديعة مأمونة عندهم... أولئك الذين ال يطلبون 
مـن اجلماهري أن تتبعهم، ولكن وجودهـم نداء جهوري وأّي 
نداء!.. فأينما كانوا، رع اجلماهري إىل أولئك الربانيني وكأم 

مركز جذب... وقد تستقبل املوت بسعادة وراء ريادم.
وسيكون املستقبل بنماذجه املمثلة للمسؤولية ومبشاهد النجاح 
فيه أثـًرا رائًعا هلؤالء الربانيني القائمني ذه املهمة الرسـالية. إن 
وجود وبقاء أمتنا واألمم املتصلة ا، وجمموع مثار وخريات حضارة 
جديدة ومتميزة، واحلركية الواسـعة والباعثـة للحياة لثقافة ثرية 
غنية... سـتتنفس بأنفاس أولئك الربانيني، وترتفع كرايات خفاقة 
يف السماء، وتسري حنو املستقبل على أكتافهم القوية... وذلك ألم 

أمناء على احلقائق السامية وورثة ثرائنا التارخيي العريق.
ومعىن وراثة التاريخ هو وراثـة كل ركام املاضي املعروف 
واملجهول والصغـري والكبري، وإمناء هذا الركام واسـتحداث 
مركبـات جديدة منه، مث نقل ذلك كلـه إىل األجيال القادمة، 
أصحابـه احلقيقيني. فإن مل يوفِّ هذا الـوارث مهمته التارخيية 
املتعلقة باليوم والغد حقها من االهتمام، فسوف حيسب مسؤوًال 
عن خراب اليوم وضياع الغد. وهي مسـؤولية تضعه –إىل حد 
ما- يف موضع خيانة القضية والتاريخ وهدم اجلسـور بيننا وبني 
املسـتقبل إذا ما وقع يف غفلـة وتقاعس أو توقف للبحث عمن 
حييل إليه أداء املهمة، بل وحىت إن رته حماسـن اآلخرة اجلذابة 

فذهل رغًبا إليها.
فمن الضرورات الالزمة حًقا أن نوقن بأن املسـتقبل لنا من 

حيث وجودنا وبقاؤنا وننظر إليه ذه العني. فمن املهم لتنشـيط 
حركتنـا أن جنعل ذلـك يف رأس أولويات مشـاعرنا وأفكارنا 
وبراجمنا. وخالف هذا إهانـة وخيانة لألمة. لقد آن األوان، بل 
يكاد يفوت، لكي نتحمل مسؤولياتنا إزاء مؤسساتنا يف كل جمال 
مثل الدين والعلم والفن واألخالق واالقتصاد واألسـرة، ونسمو 
ا إىل مواقعها احلقيقية يف مسـرية التاريخ. وحنن -كأمة- ننتظر 
ونترقب طريق أبطال العزمية واإلرادة واجلهد الذين حيملون هذه 

املسؤولية.
فنحن لسنا حباجة إىل حسـنات وُنُظم فكرية ُتستجَدى من 
اخلارج أو الداخل، بل حاجتنا املاسـة هي إىل أطباء روح وفكر 
حيّفزون يف كافة أبناء أمتنا حس املسؤولية وشعور اهلّم املقدس... 
أطباء روح وفكر ُيَمّكنون أرواحنا من االنفتاح إىل أعماق املاوراء 
وآفاق الغيوب بدًال عن وعود السـعادة املؤقة الزائلة، ويرفعوننا 

خبطوة واحدة إىل مراتب نرى فيها املبدأ واملنتهى مًعا وسوية.
نعم، ننتظر أبطاًال يعشـقون املسـؤولية والقضية إىل درجة 
يتخلون فيها حىت عن دخول اجلنة إذا لزم األمر، بل وينقّبون عن 
خمرج إذا ما دخلوها من أجل توفية املسـؤولية حقها... أبطاال 
يقولون: "واِهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على 

أن أترك هذا األمر ما تركُته أو أهِلك دونه".(١)
نعم إنه أفق نبوي... وإن عقال ممتلئا بأنوار يستمدها من هذا 
األفق يقول مىت اسـتوجب األمر خاضعا خاشعا: "ليس يف قليب 
َرَغـٌب يف اجلنة وال َرَهٌب من جهنم... وإذا رأيُت إميان أميت يف 
خري وسـالم فإنين أرضى أن ُأحَرق يف هليب جهنم..."(٢) أو ميد 
م  بَدين حىت متأل به جهنم،  ذراعيـه متضرعا مبتهال: "إهلي، ضخِّ

فال يبقى فيها مكان لغريي.." فتهتز السموات بأنينه وبكائه.
إن إنساننا حيتاج اليوم أمس احلاجة إىل أبطال العمق اللدنيني 
الذين يذرفون الدموع على آثام أمتهم، ويقدمون مغفرة البشرية 
وعفوها على مغفرة أنفسـهم، ويفضلـون الوقوف والعمل يف 
"األعراف" سعداء بسعادة سكان اجلنة، وحىت إذا دخلوا اجلنة ال 

جيدون وقتا لالستمتاع مبلذام الشخصية. 

(*) الترمجة عن التركية: عوين عمر لطفي أوغلو.

اهلوامش
(١) السرية النبوية البن هشام، ٢٨٥/١.

(٢) سرية ذاتية لبديع الزمان سعيد النورسي، ص ٤٥٧.
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اإلخوة  بعـض  يـرى 
الغربيني أن املسلمني يذهبون 

يف تقديـس قرآم ونبّيهـم مذهًبا 
حيرمهم من التمتع حبرية الـرأي، ورمبا رأوا أن 

اَألوىل باملسـلمني أن ُينـزلوا رسول اهللا  عن الرتبة القدسية 
اليت يتبوؤهـا يف أفئدم إىل حيث ال يبدو يف أنظارهم أكثر من 
زعيم يف قومـه وّلت زعامته مع ذهاب عصره. فما الذي ينبغي 

أن نقوله هلؤالء اإلخوة؟ 

منهجنا يف البحث والنقد
نقول هلم: إن تقديسنا لإلسالم ومصدِره ونبيِّه خامت املرسلني، إمنا مت يف 
اية رحلة طويلة من البحث والنقد، وبعد افتراض كّل االحتماالت 
املمكنة يف تفسري اإلسالم والقرآن وظاهرة الوحي وحتليل شخصية 

حممد ، واالعتماد على منهج االستقراء التاّم هلا.
فلّمـا وصلنا من هذه الرحلة إىل النهاية ذاا اليت وصل إليها 
الرعيل األول من َقبل، وثبت لدينا باحلجة العلمية أن اإلسـالم 
ليس إال ِشرعة رب العاملني، شـّرف ا عباده يف األرض، وأن 
حممـًدا  مل يكن إّال اَألمني على نقل هذه الشـرعة إلينا، وأن 
القـرآن ليس إّال وحَي اهللا املنـزل عليه لفًظا ومعىن؛ كان ال بّد 
لنا عندئذ من اليقني بأن اإلسالم حق ال يأتيه الباطل من بني يديه 

وال من خلفه قد تنـزل من عند اهللا على عباده.
وهل رأيتم عاقًال ال حيملـه عقله على تقديس احلق؟! وهل 
التأيب على تقديس احلق إال تعبري غري مباشـر عن تقديس الباطل؟! 

وأظن أننا مجيًعا 
تقديسـنا  أن  نعلم 
لشـيٍء ما إمنا يعين تنـزيهه 
عن السـوء وعصمته مـن اخلطأ. فهل 
هناك شـيء غري احلق أوىل منه بالتقديس، أي التنـزيه عن السوء 

واخلطأ؟!
وهكذا، فإن دعـوة بعض الناس إّيانا إىل إبعاد مسة التقديس 
عن اإلسالم ورسله، السيما آخرهم الذي أرسل إىل الناس كافة، 
ليتيّسـر لنا -فيما يتصورون- أن نقتحم إىل ذلك كله بالنظر، 
ا؛ فقد اقتحمنا إىل ذلك سائَر  وبالبحث والنقد، دعوة متأخرة جدًّ
ألـوان البحث والنقد، قبل أن ينّبهونا إىل ذلك، متاًما كما اقتحم 
كل فرد ممن أصبحوا ُيسمَّون أصحاَب رسول اهللا  سائَر سبل 
  الفحص والنقد واالفتراضات املختلفة يف تفسـري شخصيته
قبل إميام به. وما يقيننا اليوم بقدسية هذا الدين ونبّيه إال القرار 

األخري الذي انتهينا إليه من رحلتنا النقدية هذه.
ودونكم فانظروا إىل ترمجة عمـر وخالد وعمرو وعكرمة 
ومصعب رضوان اهللا عليهم أمجعني -وهؤالء من أبرز أصحاب 
رسـول اهللا- جتدون أن إشراقة اإلسـالم يف حياة كل منهم إمنا 
تفجرت من أحشـاء ظلمات تلك املعارضات واالنتقادات. غري 
أن املعارضة اليت كانوا ميارسوا، كانت -على قسوا وشدا- 
منهًجـا نقديًّا للوصول إىل معرفة احلق، مث إىل االنضباط به؛ أي 
مل تكن معارضتهم هدًما حبّد ذاته، يقبعون منه يف سـجن أبدّي 
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ال حميص هلم عنه، دون أي نظر إىل احلق ومسـاره، كما حيبه لنا 
أولئك الذين دأم التنّكر لقداسـة احلق حبّد ذاته مهما ثبت أنه 
احلق، واالنطواء يف سجن معارضته ومقاومته، مهما ظهر هلم أن 

عملهم هذا باطل من الفعل والقول.

منهج الصحابة يف البحث عن احلق
انظـروا إىل عمل عدّي بن حـامت  وقد كان واحًدا من أبرز 
رجـال املعارضة وأكثرهم كراهية لرسـول اهللا  أيام كانت 
احلقيقة غائبـة عن بصريته، وكان قد ترك املدينة وحلق بنصارى 
الشام. قال يتحدث عن نفسه: "كرهُت مقامي يف الشام أشّد من 
كراهيت لرسول اهللا ، فقلت يف نفسي: لو أتيته، فإن كان مِلًكا 

، وإن كان صادًقا اّتبعُته." أو كاذًبا مل َيْخَف عليَّ
تأّملوا يف هذه الكلمة، بل يف هذه املحاكمة النفسية، تلك هي 
املعارضة السامية اليت تعّبر عن حرية البحث، واختاذ كلٍّ من النقد 

والنظر منهًجا الكتشاف احلقيقة والتخّلص من غاشية الوهم.
مث يتابع عدّي رضي اهللا عنه حديثه فيقول: مث قدمُت املدينة، 
فدخلت عليه (أي على رسـول اهللا ) يف مسجده، فسّلمت 
عليـه، فقال: "من الرجل؟" فقلت: عدي بن حامت، فقام فانطلق 
يب إىل بيته، فواهللا إنه لعاِمد يب إليه، إذ لقَيْته امرأة ضعيفة كبرية، 
فاسـتوقَفته، فوقف هلا طويًال، ُتكلِّمـه يف حاجتها، فقلت يف 
نفسي: واهللا ما هذا مبلك! مث مضى يب حىت أدخلين بيته، فتناول 
وسادة من جلد، حمشـوة ليًفا، فقذفها إّيل، فقال: "اجلس على 
هذه"، قلت: بل أنت فاجلس عليها، قال: "بل أنت". فجلست 
عليها. وجلس هو على األرض. فقلت يف نفسـي: واهللا ما هذا 
بأمر ملك. مث قال: "إِيه يا عدي، لعلك إمنا مينعك من دخوٍل يف 
هذا الدين ما ترى من حاجة أهله. فواهللا ليوشكن املال أن يفيض 
فيهم حىت ال يوجد من يأخذه؛ ولعلك إمنا مينعك من دخول فيه 
ما ترى من كثرة عدوهم وقّلة عددهم، فواهللا ليوشكن أن تسمع 
باملرأة خترج من القادسـية على بعريها حـىت تزور هذا البيت، 
ال ختاف؛ ولعلـك إمنا مينعك من دخول فيـه أنك ترى امللك 
والسلطان يف غريهم، َواْيُم اهللا ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض 

من أرض بابل قد ُفتحت عليهم". قال: فأسلمت.
فهـذا لون من ألوان النقد واملعارضة حيّدثكم عن خربه معها 
واحد من أبطاهلا. غري أا كانت كما ترون، مطّية حبث ومنهج 
دراية ابتغاء الوصول إىل احلقيقة. فلما أوصَلته املطية إليها كان ال 

بّد أن يقّدسها ويلقي بعصى الّتْسيار عندها.

تقديس احلق أمر طبيعي
إننا اليوم نسـلك املنهج ذاته الذي سلكه أسالفنا من قبل؛ مررنا 
مثلهـم مبرحلة البحث والنقد ووضـع االفتراضات املمكنة، مث 
انتهى بنـا هذا املنهج إىل معرفة احلق والتبصر به. وإنه لشـيء 
منطقـي وطبيعي أن نتوجه إىل هذا احلق الذي عرفناه فنقّدسـه 

ونوليه ثقتنا مث والءنا املطلق.
وإن من حق الغربيني الذين مل يسلكوا إىل معرفة احلق الذي 
عرفناه هذا املنهج املنطقي الذي سلكناه أن ال يشعروا بأي قدسية 
لإلسالم الذي مل يتبني هلم جوهره بعُد، وال لنبيه حممد  الذي 
مل يقفوا على هويته احلقيقيـة بعد، وال للقرآن الذي مل يتوفروا 

على دراسته بعد.
ولكن ليس مـن حقهم أن جيعلوا مـن جهالتهم هذه قرار 
اام وجتريح ملعتقداتنا ومقدسـاتنا اليت مل ننتِه إىل قرار اعتناقها 

وتقديسها إال بعد منهج طويل من البحث والنقد والنظر.
وصفوة القول أننا حنن املسـلمني ال نتعامل مع تلك القداسة 
الغامضة اليت يتحدث عنها اآلخرون، واليت ال ميلكون من ألفاظ 
التعبري عنها والتعريف ا إال أا الرهبة والتعظيم للمجهول، بل 
إننا ال نفقه شيًئا من هذه املصطلحات، ومل يعوِّْدنا إسالمنا على 
النظـر إىل املجهول بأي إجالل أو إكبار؛ وإمنا نتعامل مع منهج 
املعرفة الذي يوصلنا إىل معرفة كل من احلق والباطل.. وعندئذ ال 
بّد أن نقدس احلق ألنه حق، وأن نتجاوز الباطل ألنه باطل. ومن 
مل يقدس احلق بعد معرفته له، كانت معرفته له عبًثا، بل الشـأن 
فيه أن تكون نظرته إىل كل من احلق والباطل واحدة، وأن يكون 

تعامله معهما واحًدا دون تفريق.
ُتـرى أيُّ قيمة تبقى حلياة تْضمحـّل فيها الفوارق بني احلق 
والباطل؟ وأّي فائدة تبقى لعلم ال ميلك أن يصنفهما ويضع كالًّ 
منهمـا يف املكان الالئق به؟! بل أّي مزية تبقى للعلم على اجلهل 
إذا مل ميلـك أن حيجز احلق عن الباطل، وإذا مل يتأت له أن حيمي 

احلق يف حصن من القداسة والتنـزيه؟!
وكلميت األخرية هي أن اإلنسـان معذور إن هو جهل احلق 
فلم يقّدسه ومل يتعامل معه، ولكنه ليس معذوًرا إن هو أصّر على 

أن جيعل من جهالته لسان سخرية واستهزاء من املقدَّس. 

(*) كلية الشريعة، جامعة دمشق / سوريا.



النظرية  أصوله  يسـتمد  اإلسالمي  التربوي    الفكر 
والتطبيقية من منهجية تكوينية قيمية استلهمها من 
ينابيع القرآن الكرمي والسـنة النبوية الشريفة اللذين

يهديان النفس البشرية واملجتمع اإلنساين إىل أقوم السبل وأفضلها؛ 
وقد جنحا يف واقع احلياة على رقعة واسعة من األرض واملعمورة، 
وما تـزال ينابيعهما ثرة خّيرة ميكنهـا أن جتد التجربة الناجحة 

وتروي ظمأ اإلنسانية وحتل مشاكلها يف كل زمان ومكان.

النيب .. املريب األعظم
ولقد زخرت حياة الرسـول الكرمي  باملثل القرآنية احلية اليت 
جتسدت يف حياته الشريفة ويف توجيهاته التربوية املتعددة األلوان 
واملعامل. وال يغيب عن ذهن املثقف حّثه  على العلم ووصاياه 
القولية وسننه العملية يف فداء أسـرى بدر بتعليم األسري عشرة 
مـن أبناء الصحابة القراءة والكتابة، وأمـره زيد بن ثابت تعلم 
السريانية وغريها، وإيفاده البعثات التعليمية والوفود التربوية مثل 

أصالة التجربة التربوية أصالة التجربة التربوية 
في التراث اإلسالميفي التراث اإلسالمي

]
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أ. د. بركات حممد مراد*

تاريخ وحضارة
األزهر الشريف - ١٨٩٥ / من ألبومات السلطان عبد احلميد الثاين

نســـان ينهـــل منهـــا حســـب ســـعة قلبـــه  لميـــة، وكل إ لته  عا إن رســـا
وشـــمولية قابليتـــه. وذلـــك بســـبب فطريـــة رســـالته، وكـــون األحـــكام 
ئـــف اإلنســـان  فقـــة للســـنن الكونيـــة ومالئمـــة للطا لتشـــريعية فيهـــا موا ا

لعقليـــة. لروحيـــة وا لقلبيـــة وا ا
*  *  *
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قيس بن عاصـم، والزبرقان بن بدر، وابن نويرة، وسـعيد بن 
العاص، ومعاذ بن جبل...إخل.

ولقد تنوعت وسائل النبوة يف خماطبة الناس على قدر عقوهلم، 
وأخذهم باللني والتدرج، وعدم الغضب إال يف موضعه املناسب، 
وصربه علـى إيذاء اآلخرين بالقول والعمـل، وإقناع اآلخرين 
باملنطق والواقع، واهتمامه اخلاص بالصبية والفتيان والشـباب، 
واإلفادة من املناسـبات والوقائع واحلوادث، وسبقه إىل العمل 
ومحاسـه له، ومتّيز شـخصيته عن اآلخرين بالفضائل اإلنسانية 
واخلربات الشـخصية... األمر الذي شد املسلمني إليه وحببهم 

بأحواله، وصنع منهم خري أمة أخرجت للناس.

طلب العلم.. أوىل خطوات التربية
وميكن تلخيص الطابع العام للتربية اإلسـالمية بأن عنايتها جتّلت 
يف نزعتها املثالية يف تقدمي العلم واحلث على طلبه، ويف االهتمام 
بالفضائل اخللقية، مث يف مرونتها يف طرق التحصيل، واصطباغها 
بروح الدميقراطية اليت قضت على الفروق بني الشعوب واألجناس 
والطبقات يف جمال التعليم والدين، وإعطاء األفراد فرصا متساوية 

يف التحصيل مل تكتمل يف كثري من األمم احلديثة اليوم. 
وإن الطابع العام للتربية عند املسلمني مل يكن دينيا حمضا ومل 
يكن دنيويا حمضا، وإمنا كان يالئـم بني الدين والدنيا، فكانت 
التربية دف إىل إعداد النشئ للحياة ولآلخرة مًعا يف إطار اآلية 
اَر اآلِخَرَة َوَال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن  الكرمية ﴿َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اُهللا الدَّ
ْنَيا﴾(القصص:٧٧)، واحلديث الشـريف: "ليس خريكم من ترك  الدُّ
الدنيا لآلخرة، وال اآلخرة للدنيـا، ولكن خريكم من أخذ من 

هذه وهذه".
ولقد وهب كثري من العلماء حيام للعلم حتصيال وتدوينا ال 
لشيء سـوى اإلميان بتحصيل العلم واستشعار اللذة يف تدوينه، 
كما عـرب عن ذلك اإلمام الغزايل يف اإلحيـاء: "إذا نظرت إىل 
العلم رأيته لذيذا يف نفسـه فيكون مطلوبا لذاته، ووجدته وسيلة 
إىل الدار اآلخرة وسعادا، وذريعة إىل القرب من اهللا تعاىل، وال 
يتوصل إليه إال به. وأعظم األشـياء رتبة يف حق اآلدمي السعادة 
األبدية، وأفضل األشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إليها إال 
بالعلم والعمل. فأصل السعادة يف الدنيا واآلخرة هو العلم، فهو 

إذن أفضل األعمال".

قضايا التربية.. صلب الفكر اإلسالمي
مـن املؤكد أنه على املـدى الطويل الذي امتد حوايل عشـرة 
قرون أي مـا بني (١٠٠ -١٠٠٠هـ)، وعلى اتسـاع رقعة 
العامل اإلسالمي، برزت شخصيات تربوية عظيمة، ج بعضهم 
أسلوبا تربويا يف تآليفه كاإلمام الشافعي يف "الرسالة"؛ وبعضهم 
تعّمق يف حبوثه النفسـية واإلرادية كالغزايل واملحاسيب وكثري من 
الصوفية؛ وبعضهم حلل املدركات البشرية وماهية العقل والنفس 
كالكندي الفيلسوف يف املشرق، وابن طفيل وابن باجة يف املغرب 
(خاصة يف قصتيهما "حي بن يقظان" و"تدبري املتوحد"). حىت إن 
املدرسـة العقلية يف تفسري القرآن عنيت باجلانب اإلدراكي لدى 
اإلنسان عناية خاصة، ويف طليعة أعالمه الفخر الرازي والنسفي 
والبيضـاوي. وهؤالء الذين أدركوا أغوار النفس وأبعاد الذات، 
كانت هلم تأمـالت تربوية، وأهداف تعليميـة، وقواعد بنائية 
يف النفس واإلرادة أغنْت نظرام الشـمولية يف الكون والنفس 

واحلياة. 
لقـد أظهر أئمـة التربية املسـلمون فهما كبريا لألسـس 
السيكولوجية للتربية اخللقية، وكان هلم يف ذلك طريقان: أوهلما 
االهتمام بالوسـائل الدافعة املتمثلة يف القدوة احلسـنة، والبيئة 
الصاحلة والتشجيع والترغيب واملالينة؛ واألمر الثاين هو االهتمام 

بالوسائل املانعة كاالتعاظ بالغري، والعقاب عند الضرورة.
إن كثريا من دوافع السـلوك لدى الطفل -كما تقرر التربية 
احلديثة- يتكون عـن طريق اخلربة والتفاعل مع البيئة. وحنن إذا 
ما هيأنا للطفل املجال الصـاحل، فنحن بذلك نزوده بعدد كبري 
مـن الدوافع اليت تتطلب منه الرغبة يف التفكري والعمل. وواجب 
املدرس أن يبذل اهتماماته لتنمية دوافع الطفل ليستطيع بذلك أن 

حيقق األهداف اليت يبتغيها من التربية. 

املدّرس.. الركن األساس يف عملية التربية
ولكن استغالل الدوافع عند األطفال ليس أمرا يسًريا، فإنه يقتضي 
توفر قدرة وموهبة خاصة يف املدرس. وقد رأينا العناية البالغة اليت 
دعت إليها التربية اإلسالمية يف اختيار املدرس، واإلفاضة يف رسم 
مالمح شـخصيته بدقة، والتشدد الذي يفضي أحيانا إىل املبالغة 
الستخراج مثالية معينة يف املدرس لكي يستطيع أن ينهض بواجبه 
كامال، ومبسؤولياته اجلسـيمة يف تنشئة التالميذ وذيبهم. وإّن 
دعوة املدرسني إىل مالحظة الفروق الفردية بني التالميذ، ومراعاة 
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االسـتعدادات املختلفة عندهم، تشّكل دعوة هامة وضرورية يف 
هذا املجال. فإن املعلم إذا مل يكن مزوَّدا بقدرات ومواهب معينة 
ال ميكن أن يكون له التأثري النافع يف حتقيق الغايات التربوية. ذلك 
ألن كثريا من الصعوبات اليت تواجهه نتيجة للتباين واالختالف 
يف خربات التالميذ السابقة، وتداخل العوامل النفسية وتعقدها.. 

كل ذلك يتطلب منه قدرا كبريا من الذكاء وحسن التصرف.
إن اإلفراط يف الثناء أو املدح قد يفضي بالطفل إىل حالة من 
الثقة تؤدي به إىل االكتفاء مبـا عنده، وعدم الرغبة يف بذل أي 
جمهود مما تكون نتيجته بالنسبة للطفل احنطاط مستوى التحصيل 

لديه. ومثل ذلك يكون يف اإلفراط 
يف العقاب أو اللوم الذي قد يفضي 
بالطفـل إىل حالة مـن اليأس أو 
عـدم االكتـراث، وبذلك تصبح 
لة،  البواعث لـدى كل منهما معطِّ
وليس هلا أية قـوة دافعة. كما أن 
للمدرس شأًنا كبريا يف إثارة دوافع 
التالميـذ، ويكون ذلك عن طريق 
تأسيس روح الوئام واحلب بينهم، 
واالجتماع لتبادل الرأي فيما يعرض 
هلم من مشـكالت. ويف الواقع إن 
حب التلميذ ملعلمه يدفعه إىل اجلد 
يف مادتـه لكي يفوز برضاه، وهذا 

ما تقرره التربية احلديثة.
يقول الرشـيد ملؤدب ولده األمني: "ال متّرّن بك سـاعة إال 
وأنـت مغتنم فائدة تفيده إياها مـن غري أن حتزنه فتميت ذهنه، 
وال متعن يف مساحمته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقّومه ما استطعت 
بالقرب واملالينة، فإن أبامها، فعليك بالشدة والغلظة". ويتحدث 
"إخوان الصفا" عـن تأثري القدوة يف التربية ويف تكوين العادات 
الطيبـة حني يقولون: "واعلم أن العادات اجلارية باملداومة عليها 
لة هلا، كما أن النظر يف العلوم واملداومة  تقّوي األخالق املشـكِّ
على البحث عنها، والدرس هلا، واملذاكرة فيها، يقوي احلذق ا 

والرسوخ فيها، وهكذا حكم األخالق والسجايا".
كما جند اإلمـام الغزايل قد دعا إىل تعديل العادات الضارة، 
واقتالع جذورها من النفس، مسـايرة منه لفلسـفته يف جماهدة 
النفس، فيذكر يف رسـالته "أيها الولـد" احلاجة إىل املريب الذي 

يستطيع أن خيرج بتربيته أخالق السوء من نفس تلميذه، وجيعل 
مكاا خلقا حسـنا. ومعىن التربية يشبه فعل الفّالح الذي يقلع 
الشـوك وخيرج النباتات األجنبية من بني الزرع ليحسـن نباته 
ويكمل ريعـه. مث يتحدث عن تأثري القدوة وأنه ليس كل مرب 
صاحلا للتأثري يف تالميذه، فإن املريب الفاضل هو من يسـتطيع أن 
جيعل من خلقه وسـلوكه منوذجا لالهتـداء به، ألنه كما يقول 
الغزايل: "من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطًرا جسيًما، 
فينبغي أن يأخذ نفسه بالشفقة على املتعلمني، وأن جيريهم جمرى 
بنيه، وأن ال يدع من نصح املتعلم شيئا، وكذلك أن ال يقّبح يف 
نفسه العلوم الىت ال يقوم بتدريسها، 
وأن يكون املعلـم عامال بعلمه فال 
يكذب قوله فعلـه، ألن العمل إذا 
خالـف العلم منع الرشـد. ومثل 
املعلم املرشـد من املسترشدين مثل 
الظل من العود، ومىت استوى الظل 

والعود أعوج؟!". 

املستويات العقلية وزمن الدرس
العقلية  املسـتويات  مراعـاة  ويف 
"وينبغي  النـووي:  يقول  للطالب 
أن يكون باذًال وسعه يف تفهيمهم، 
وتقريـب الفائـدة إىل أذهاـم، 
كل  ويفهم  هدايتهم،  على  حريصا 
واحد حبسب فهمه وحفظه؛ فال يعطيه ما ال حيتمله، وال يقتصر 
به عما حيتمله بال مشقة، وخياطب كل واحد على قدر درجته، 
وحبسب فهمه ومهته. فيكتفي باإلشارة ملن يفهمها فهما حمققا، 
ويوضح العبارة لغريه، ويكررها ملن ال حيفظها إال بتكرار. ويذكر 
األحكام موضحة باألمثلة من غري دليل ملن ال يتحفظ له الدليل، 

فإن جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدالئل ملحتملها". 
ويف زمن الدرس املتوسـط واملناسـب للمادة العلمية يقول 
السمعاين: وينبغي للمملي أال يطيل املجلس الذي يرويه، بل جيعله 
متوسطا، حذرا من سآمة السـامع وملله، وأن يؤدي ذلك إىل 
فتوره عن الطلب وكسـله، فقال أبو العباس حممد بن يزيد املّربد 
فيمـا بلغين "من أطال احلديث وأكثر القول فقد عّرض أصحابه 
للمالل وسوء االستماع، وألن يدع من حديثه فضلة يعاد إليها، 
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أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب اسـتماعه من غري رغبة 
فيه وال نشاط له".

العقوبة.. حدودها وضوابطها
أما العقاب وأضراره، فقد شغل حّيزا كبريا من اهتمام التربويني 
املسـلمني؛ فلم يسـمحوا به إال عند الضرورة، ألم رأوا يف 
الضرب املباَلغ فيه نوعا من االنتقام والتشـّفي، وقد ى الفقهاء 
عن الضرب والتشفي. وقد عقد ابن خلدون يف مقدمته فصال عن 
أضرار الشدة على املتعلمني، ألنه رأى أن "إرهاف احلّد بالتعليم 
مضّر باملتعلم سـيّما يف أصاغر الولد، ألنه من سوء امللكة. ومن 
كان َمرباه بالعسـف والقهر من املتعلمني أو املماليك أو اخلَدم 
سطا به القهر، وضيق عن النفس يف انبساطها وذهب بنشاطها، 
ودعاه إىل الكسـل، وعمل على الكذب واخلبث، وهو التظاهر 
بغري ما يف ضمريه خوفا من انبساط األيدي بالقهر عليه، وعّلمه 

املكر واخلديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا". 
وبعد أن حيلل ابن خلدون هذه املضار اليت تنشـأ عن الشدة 
يف تكوين الصيب واكتسـابه للعادات الضارة، يتقّصى األضرار 
االجتماعيـة الىت تتأثر بإجياد هذا السـلوك عند الطفل كنتيجة 
للعقوبة والشـدة؛ فريى أن نتائج هذه التربية النامية يف جماالت 
القوة تؤدي بدورها إىل إفساد املعاين اإلنسانية للصيب "من حيث 
االجتماع والتمّرن، وهي احلمية واملدافعة عن نفسه ومنـزله"، 
فيصبـح بذلك على حد تعبري ابـن خلدون "ِعياال على غريه يف 
ذلـك"، ألن الغرض الذي ينبغي أن تم بـه التربية من توجيه 
سلوك الفرد ملواجهة احلياة َيخبو بتأثري هذه الشدة، وينحرف عن 
جماله السديد. مث ميضي يف تبيان األضرار اليت تصيب نفس الصيب، 
فتشّلها عن اكتساب الفضائل واألخالق الطيبة، وبذلك تنقبض 

عن غايتها ومدى إنسانيتها ويصيبها االرتكاس.

املريب املسلم... قمة يف صناعة التربية
لقد أفاض هؤالء املربون يف شـرح طرق معاملة الصبيان وتأديبهم، 
واهتموا اهتماما بالغـا بالتنويع يف طرق التهذيب ومقتضياا. فقد 
دعـا الغزايل إىل تكرمي أخالق الصبيان احلميدة ومدحها، كما دعا 
إىل التغافل عن أخطائهم، فإذا ما تكررت عوتب الطفل عتابا رفيقا، 
وُعـّد ذلك من دقائق صناعة التعليم، "فإّن التصريح يهتك حجاب 

اهليبة، ويورث اجلرأة على اهلجوم، ويهّيج احلرص على اإلصرار".
إن هـذه األلوان املنوعة اليت دَعوا إليهـا يف معاملة الصبيان 

ال حتتاج إىل بيان أمهيتها يف تربية شـخصيام، وتنمية النوازع 
الطيبة يف نفوسهم. وهذه الدعوات املستفيضة يف رعاية الصبيان 
وبّث اخلري يف نفوسـهم، إمنا تنبثق من فهمهـم الناضج لطبيعة 
األطفـال، وكذلك رغبتهم املخلصة إىل أبعد احلدود يف نشـر 
العلم والترغيب فيه، واحتمال اجلهد يف سبيل تقريبه من النفوس، 
وإذاعته بني الناس، وأخريا شـدة استمساكهم باألخالق القومية 
اليت طبعت سلوك هؤالء العلماء واملرّبني، وضرم األمثلة الرائعة 
يف التضحيـة مبلذات احلياة، واالعتزاز بكرامة العلم إيثارا للحياة 
البسيطة على ابتذال ثقافتهم ومثلهم وأخالقهم اليت كانت أعظم 

ما يتحلَّون به.
وكان مـن أبرز هذه الصفات اليت اتصف ا أولئك املرّبون 
التواضع، الذي كان من أبرز دالالته أْن وّجهوا املعلم إىل أنه إذا 
غاب بعض الطلبة غيابا زائدا عن العادة، فإنه جيب عليه أن يسأل 
عنه، وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن مل ُيخربه عنه أحد أرسل 
إليه، أو قصد منـزله بنفسه وهو أفضل؛ "فإذا كان مريضا عاده، 
وإن كان يف غم خفض عليه، وإن كان مسـافرا تفقد أهله ومن 
يتعلق به، وسـأل عنهم، وتعرض حلوائجهم ووصلهم مبا أمكن، 
وإن كان فيما حيتاج إليه فيه أعانه، وإن مل يكن شـيء من ذلك 

تودد إليه ودعا له". 
 ولعل يف دراسـة تراثنا التربـوي باجتاهاته التربوية املختلفة 
ما يكشـف لنا عن الثابت واملتغري يف هذا التراث، وما يكسب 
الباحثـني القدرة على حماكمة هذا التراث واالسـتفادة من هذا 
التعدد وهذا التنوع يف معاجلة قضايا التربية. وإن دراسـتنا لتلك 
االجتاهات سـوف تكسبنا اإلدراك أا مجيعا اجتهادات يف إطار 
اإلسـالم، وأا مجيعا اتفقت على اجلذع املشترك الواحد لتربية 
اإلنسان املسلم يف مرحلته التعليمية األوىل، بعد ذلك تأيت مرحلة 
التخّصص، وهنا تظهر تلك االجتاهات التربوية املختلفة يف التربية 
اإلسالمية، كما تعكسها كتب التراث التربوي املعروفة لنا حىت 

اآلن. 

(*) أستاذ الفلسفة اإلسالمية، كلية التربية، جامعة عني مشس / مصر.

املصادر
(١) إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل.

(٢) املقدمة البن خلدون، طبعة البيان.

(٣) منهج القرآن يف التربية ملحمد شديد ، بريوت ١٩٨١.

(٤) التربية عند العرب ملحمد فوزي العنتيل.

(٥) يف التراث العريب التربوي لنذير محدان.



مسحوا يل بالبقاء إىل جانب ولدي لكوين 
طبيبة ال لكوين أمًّـا. كان األطفال وبينهم 

ولدي حتت العنايـة اخلاصة يف جناح خمصص 
هلم. كنت أمسع بكاءهم وأنينهم من املكان الذي أقف فيه. أذكر 
أن ولدي اسـتغرق يف النوم عندما كان الطبيب يفحصه بعد أن 
نظر إّيل نظرة املستغيث ناطقا عبارة "أماه" بصوت يشبه األنني.

قال الطبيب متأسـفا "إنه الشـلل، لكنه مل ينتشـر يف كل 
اجلسم بعد". انعقد لساين وعجزت عن الكالم. ال أكاد أصدق، 
مصاب بالشلل... ال، هذا مستحيل. جتمدت مجيع خاليا بدين 
وما عدت أستطيع التفكري. نسـيت أين طبيبة، انقبض صدري 
وأظلمت الدنيا يف عيين، قلت وقد ألـّم يب اخلوف والقلق "أنت 
متأكد؟ مل ينتشـر بعد، أليس كذلك؟" "ليس بعد، وأرجو أال 

ينتشر".
نظر إّيل بإشفاق "أقترح عليك أن تذهيب إىل البيت لتأخذي 
قسـطا من الراحة يا دكتورة". كانت الساعة تشري إىل ما بعد 

منتصف الليـل. قررت أن أمسع كالم 
الدكتور وأذهب إىل البيت ألستريح قليال. كان 
الوقوف على رجلّي منذ الساعة اخلامسة فجرا قد أرهقين 
كثـريا. كنت قد أمضيت طيلة يومي يف املستشـفى. أعرف 
أنه ليس بوسـعي سوى الصرب واالنتظار. نظرت حبنان إىل وجه 
ولـدي. أردت أن أضمه إىل صدري وأقّبلـه، ولكن حالته ما 

مسحت يل بذلك. فخرجت من الغرفة مسرعة.
شعرت بوحدة قاسية عندما فتحت الباب ودلفت إىل البيت. 
كان احلزن والصمت خييمان على كل أطراف الغرف. مل أشـأ 
أن أخرب زوجي مبرض ولدنا لكي ال أقلقه فيضطر إىل ترك عمله 
واملكوث إىل جانبنا. وكيف أخـربه ومل تتأكد النتيجة بعد. مل 
أفقد األمل أبدا. أعرف أنه سُيشفى.. نعم، أرجو أن ُيشفى. غدا 

يتضح كل شيء، وليس لدي سوى االعتصام بالصرب.
تناولت دواء منّوًما ومنت. وبعد أن أمضيت بضع سـاعات 
أتقلـب يف الفراش مراوحة بني النوم واليقظة انتفضت على رنني 

قصة

لحـــب،  لوجـــود كلـــه با ، بـــل ا نيَة لته اإلنســـا لنبي  برســـا لقـــد احتضـــن ا
و بطـــون  لـــكالم أ ر ا طـــا لشـــاملة لـــم تبق فـــي إ ســـع وشـــفقته ا لوا وإن حبه ا
. بعادهـــا أ نيهـــا و ة بـــكل معا لحيـــا الكتب، بل ســـرعان مـــا انعكســـت فـــي ا

*  *  *

أمني مانيسايل*
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اهلاتف. "هل حدث شـيء لولدي يا ترى!؟". كانت السـاعة 
تشري إىل الرابعة فجرا. رفعت السماعة بسرعة، وإذا بصوت امرأة 
مرتبكـة وقد تعثرت الكلمات يف فمها "دكتور! أريد الدكتور، 

أرجوكم ساعدوين!"
تنفست الصعداء.. ولِدي خبري إذن. عندما فهمت املرأُة أين 
الطبيبة سكنت، وبدأت تشـرح يل حالة طفلها، فأدركت للتو 
أنه شبح الشلل. سجلت عنواا وطمأنتها بقدومي حاال. وقبل 
اخلروج من البيت اتصلت باملستشفى ألطمئن على ولدي. فقيل 

يل إنه مل يتغري فيه شيء.
كانت األزقة خالية من البشـر، واهلدوء قد ضرب أطنابه يف 
كل مكان. وصلت إىل ضواحي املدينة حيث املنازل البسـيطة 
املتناثـرة دون انتظام. وبعد قليل أوقفت سـياريت، فإذا بامرأة 
حتمل يف يدها مصباحا رول حنو السيارة. استغاثت من أعماق 
قلبها بصوت ملؤه احلزن واألسـى "أسرعي يا دكتورة، أرجوك 

أسرعي!".
نظرت إىل وجهها املبلل بالدموع. فلم أستطع التمييز بني ما 
إذا كانت شابة أم مسنة. ُصدمُت عندما دخلت بيتها املؤلف من 
غرفة واحدة فقط. يا إهلي، ما رأيت بيتا بئيسا مثل هذا البيت. ال 
أكاد أصدق ما رأيته، ثالثة أطفال يشبهون اهلياكل العظمية من 
شـدة اهلزال وقد التفوا حول طاولة خالية. كانت الغرفة مظلمة 
عدا جزء يسـري قرب املصباح. وبينما كنت أنظر إىل األطفال 
بإشفاق، طرق مسعي أنني عميق من إحدى زوايا الغرفة املظلمة. 
ومـا أن أمعنت النظر يف تلك الناحية حىت رأيت طفال قد قارب 

اخلامسة من العمر يتأمل ويئن حتت حلاف رث قدمي.
وعندمـا قمت بفحصه أدركت أنه واقع يف شـرك شـلل 
األطفـال. طلبت من األم أن تنتظـرين حلظات، وخرجت من 
البيت مسرعة أحبث عن مكان ُأجري منه اتصاال هاتفيا. اتصلت 

باملستشفى وطلبت سيارة إسعاف على الفور.
بعد ربع سـاعة عدت إىل األطفال مـرة أخرى وفحصتهم 
واحدا تلو اآلخر. فانبسـطت أساريري وكدت أطري من الفرح 
عندما وجدم غري مصابني بعد. وفجأة راح الطفل املريض يبكي 
وسـط آالم وأنني ميزق القلب. أمسـكت األم بيدي متسائلة، 
فما اسـتطعت إخفاء احلقيقة عنها، "طفلك مريض جدا، ولكن 

سنبذل كل ما يف وسعنا حىت يشفى، ال تقلقي".

اندهشُت حينما رأيتها تبتسـم بوقار وتالطف شعر طفلها 
املسـكني حبنان وتلتفت إّيل قائلة "فلنتضـرع إىل اهللا إذن، هل 
تتضرعـني معنا يا دكتورة". مل حيـدث أن طرح علّي أحد من 
زبائين مثل هذا االقتراح. شـعرت أن هذه السيدة تعرف ما ال 
أعرفه. فاسـتجبت لطلبها فورا... األطفال واألم وأنا... جثونا 
مجيعا على األرض وشـرعنا نبتهل إىل الرمحة الالائية. كانت 
األم تدعو بصوت ملؤه االستسالم والعبودية الكاملة. أحسست 
مبشاعر سـامية متأل قليب وز وجداين، شعرت بأن الكون كله 

يشاركنا يف دعائنا.
الحت يف ذهين بغتة ممرات املستشفى الباردة وصورة ولدي 
احلبيب. أحسسـت كأنين جتاوزت الزمان واملسافات، وشعرت 
أين إىل جانب ولدي املسـكني حقا. كان ولدي يبتسم إّيل يف 

ذلك العامل العجيب الذي دخلت فيه.
صحوت من تأماليت على صوت األم املستسـلمة للشـايف 
املتعايل... يا إهلي، ما هذا اخلشـوع... ما هذا الطهر والنقاء... 
ما هذا السـمو األبدي... فقلت حلظتها من كل قليب "استجب 

دعاءنا يا رب".
عندمـا أت األم دعاءها كان طفلها املريض قد اسـتغرق 
يف نوم عميق وغشـيته سكينة عجيبة. قالت وقد تألألت عيناها 

باألمل واإلميان "أرأيت يا دكتورة، لقد استجاب اهللا دعاءنا".
مل أجد كلمة أقوهلا. ظل الطفل نائما أثناء نقله إىل سـيارة 
اإلسعاف. وملا خرجُت من ذلك املنـزل املتواضع تركُت حقيبة 
نقـودي كلها لتلك األم العابدة اليت منحتين ثروة ال تقدر بثمن، 

وقلت هلا "سوف أعود ليلة الغد مرة ثانية".
اجتهُت حنو السيارة وقد لّفتين سكينة إهلية... رفعُت بصري 
إىل السـماء وقد فاض قليب محدا هللا... وبعد قليل بدت يف األفق 
الشـرقي طالئع اليوم اجلديد، فاجتهت صوب املستشـفى. فما 
عدت أشـعر بأي قلق أو خوف جتاه ولدي، إذ كأن عبئا ثقيال 
قـد زال عن قليب الليلة، وكأن صوتا َلُدّنـّيا يهمس يف أذين بأن 

ولدي سيبتسم إّيل من جديد. 

(*) كاتب تركي. الترمجة عن التركية: نور الدين صواش. 
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يف الثقافة اإلسالمية
يف الثقافة اإلسالمية ما من شك يف أن للرحلة 

يف الثقافة اإلسـالمية مفهوما 
خاصا ومتمّيزا، فال يسـتطيع الباحث 

أن يستجلي سـّرها إال إذا استحضر األواصر القوية اليت تشدها 
إىل الدين القومي. ويكفي أن نشـري هنـا إىل أا اقترنت بعوامل 
التحفيز املؤديـة إىل التفّقه والتبحر يف العلوم. ومن مث كان "من 
بني أهداف الرحلة األساسـية عند ازدهارها -خصوصا الرحلة 
احلجازية- التحصيل واالتصال املباشر بالشيوخ املشاهري، وربط 

السند بعلومهم وكتبهم بواسطة روايام وحمفوظام". 

عظمة املنطلق واهلدف
فالرحلة "ال بد منها يف طلب العلم، الكتساب الفوائد وامللكات، 
بلقاء املشايخ ومباشرة الرجال"، علما بأن "حصول امللكات عن 

املباشرة والتلقني، أشد استحكاما 
وأقوى رسـوخا. فعلـى قدر كثرة 
الشـيوخ يكون حصول امللكات ورسوخها". 
هلذا فإن طالـب العلم جيين من رحلته فائدة عظيمة، "فلقاء أهل 
العلوم وتعدُّد املشـايخ يفيده يف متييز االصطالحات مبا يراه من 
اختـالف طرقهم فيها، فيجرد العلم عنها، ويعلم أا َأحناء ُتعلم، 
وطرق ُتوصل، وتنهض قواه إىل الرسوخ واالستحكام يف املكان، 
وتصحح معارفه ومتيزها عن سـواها، مع تقوية ملكته باملباشرة 

وكثرا من املشيخة عند تعددهم وتنوعهم".
إن الرحلة فرصة تتاح للرّحالة لكي يتفاعل تفاعال مثمرا مع 
العلماء والطلبة املوجوديـن يف البلد الذي يزوره؛ حيث تتكون 
املجالس العلمية، وينظر يف مواضيع متنوعة، تتوحد فيها أو تتشعب 

›
د. احلسن الغشتول*

تاريخ وحضارة
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حوهلـا وجهاُت النظر. وعلى هذا النحو، نرى أن القرآن الكرمي 
ُيستأثر باهتمام خاصٍّ يف الرحلة احلجازية مثال؛ فقد ترد اآليات 
القرآنية الكرمية على سبيل االستشـهاد أو التدليل واالحتجاج 
واالستنباط، وتثار أسـئلة من أجل التفقه واملدارسة والتذوق، 
فضال عن أن الرّحالة يتجـاوب جتاوبا روحيا وفكريا مع فقهاء 
الركب وعلماء الزوايا واملساجد أثناء الطريق يف رحلته، وكذلك 

عند توقف ركبه يف مصر واحلرمني.
ومما يقّوي االعتقاد بأن الرحلة عند املسـلمني تتخذ طابعا 
روحيا ودينيا، هو حرص الرحالة املسـلم على أن يكون قصده 
من رحلته وجَه اهللا حىت ال يكون حظه من السـفر هو النَصب. 
ومن األمارات الدالـة على عمق األواصر بني الرحلة والدين يف 
الثقافة اإلسالمية، انكباب كثري من األئمة والعلماء املسلمني على 
السفر وانشغاُلهم بتنفيذ رحالم. وجدير بنا يف هذا السياق، أن 
نشري إىل أن أهل املغرب األقصى كانوا أكثر الناس رحلة وتقييدا 
هلـا، ويف مقدمتهم ثّلة من األئمة املفسـرين واحلفاظ املحدثني 

والفقهاء.
وال عجب يف أن يستعمل الرحالة املغريب الرحلة إىل بيت اهللا 
احلرام دون أن يكترث مبا يالقيه من املشاق، طاملا أنه يسعى إىل 
الظفر مبـا يرغب فيه من مثوبة من اهللا، فيحّج لينخلع عن أوزار 
الدنيا ومآمثها. وال شـك يف أن سلوك الرحالة يف هذه احلالة هو 
جزء من الكل، ألن نشـاط الرحالة ميثل فيه حسا دينيا مشتركا 
بني خمتلف فئات املجتمع املسـلم اليت فو إىل أداء فريضة احلج، 

استجابًة لتعاليم الدين اإلسالمي.

رحلة احلج.. أشواق عارمة وعواطف ملتهبة
ومهما بـدت رحلة احلجاج املغاربـة يف ذهام وإيام حماطة 
باملخاطر وحمفوفة باملكاره، فإن جسورهم الروحية والثقافية إىل 
م املغاربة هذه  البقاع املقدسـة، بقيت موشوجة وقوية. فلقد عظَّ
البقاَع وعّبروا عن شـوقهم لزيارا، و"إن هذا الشوق واحلنني 
لألماكن املقدسة، ليس تعظيما للمكان وإمنا للرسول نزيل ذلك 
املكان، ويف حبه حب للرسـول ". ولعل الرحلة احلجية من 
هذا املنطلق متثل امتدادا للشـوق العارم والعاطفة الدينية امللتهبة، 
فال يشـفي غليل املسلم إال أن يظل مسـتحضرا جالل املكان 
وقداسـته، وال يستطيع هذا املسـلم أن يفارق البيت احلرام إال 
بأسـى وشـجن. واألحب يف ذلك -كما نقرأ يف رحلة أنس 

السـاري- أالَّ يصرف بصره عن البيت حـىت ينصرف. فليس 
 ، عجبا بعد هذا أن يعّدد الرحالون مزايا زيارة قرب الرسـول
مث يسترسـلوا يف احلكي الذي يهدف إىل استثارة اهلمم من أجل 
حتريك النفوس يف اجتاه التعلق حبّب هذا النيب الكرمي واالستمساك 

حببل الدين الذي بعث به.
ونسـتطيع اجلزم هنا بأن توظيف الرؤيا يف هذا املقام يصبح 
   أداة تربوية بالغة التأثري، حىت إن بعضهم يقول بأنه رأى النيب
يف النوم، فسـأله يا رسول اهللا هؤالء الذين يأتونك أتفقه قوهلم؟ 
قال: "نعم، وأرّد عليهم". فمن وحي هذه الرؤيا تولد بذرة أدبية 
خمصوصة حيث تتحول وتـرية اخلطاب من حكي ووصف إىل 
مباشـرة وتوجيه عن طريق استثمار مرٍن لبالغة االلتفات، على 

حنو ما جند يف هذا الكالم اجلامع بني النثر والشعر:
"فيا أيها الكئيب، انظر مـا أمجل صفات هذا احلبيب، وما 
أكرمـه على الرقيب املجيب. تاهللا إنك ما رأيت مثله وال ترى، 
فكيف ُتطيق عنه ُمصطربا؟! كيف ال تظهر عليه تلهفا وحتسرا؟! 
هذا وقد بصرك بالكتاب والسـنة، فأصبحت متبصرا. ووعدك 
باجلنة، وكان لك مبشرا. فيا من يّدعي حبه وقد كذب يف دعواه 
وافترى، أين موافقتك ألفعاله، أين اّتباعك ألعماله وأقواله؟ إنك 
واهللا ال تقفو من أثره أثـرا. أما بلغك أنه كان يبيت من اجلوع 
طاويا، ويصبح من التهّجد ذاويا، ومن القيام خاويا، وقد ُعرضْت 
عليه الكنوز، فلم يرض هلا نظرا، كان يقطع الليل سهرا، ويبسط 
ملواله كفا مفتقرا، وينكسر رأسه معتذرا، ويسأل يف خلوته ألمته 

أن تدخل اجلنة زمرا..." وأنشدوا:
والَفال باِسَب  السَّ َيطوي  سائقا  يا 
َمْهًال، فـإنَّ اخلـَري يف أمِّ الُقَرى
ن بغـِري يثـرَب إّنها ال تنـِزلـَ
سطعْت بأنواِر الّرسول كَما َترى
عجًبـا لُِتربتِـها ُتداُس وَلْو دَرى
املاشـي ا ما َداَس ِمْسكا أذَفرا
شـوِقي لتلَك األرِض شوُق مولَّه
ولـع البـكاُء بطرِفه فاْسـَتْعَبرا

فنحن نرى من خالل هذه األبيات أن حديث الشوق يلتحم 
التحاما طبيعيا بتداعيات احلديث عن سـلوك االرحتال إىل بيت 
اهللا ألداء فريضة احلج، سواء يف ذلك أكان هذا السلوك متحققا 
بصورة فعلية أم كان مثاال ذهنيا وصورة منوذجية متخيلة تتوثب 
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إليها نفس املسلم على حنو فطري.

رحلة النور.. والسري حنو املطلق
ومن هذا املنطلق، نستطيع أن نقول إن الرحلة مبعناها 
الديين، ُتختزل اختزاال مكثفـا يف رحلة احلج اليت 
نعتقد أا خري ارحتال، ألا نشـدان للمطلق. وإذا 
مل يستطع املسلم إليها سبيال، فما جعل اهللا ألحد 
سلطانا على مشاعره، حىت حيرمه من التشّوف 
إليها عن طريق ابتغاء معـادل روحيٍّ وعمل 
شرعيٍّ يسمو به إىل مراتب الطمأنينة اليت ما 

خّص ببلوغها غُري من شرح احلق نفَسه 
وأشرق فيه 

الدين  نـور 
الصحيـح. إذن ُتختزل الرحلة 
الدينية يف "رحلة النور والضياء" على الشاكلة اليت 
حاولنا إثباا آنفا يف سـياق قراءتنا للـدالالت اللغوية والثقافية 
لكلمـة الرحلة ذاا. وإن النور الذي نتحدث عنه هو نور حممد 

، وهو نور من نور اهللا. 
 لعل الرحلة على هذه الصفة حمبة غري حمدودة، فهي سـعي 
مسـؤول لبلوغ غاية جليلة. ولعل هذه الغاية هي الّلذة الروحية 
الصحيحة اليت تتوق إليها نفس اإلنسـان، وال تسعد إال ا؛ ألن 
هذا اإلنسان ُجِبل على حمبة غري متناهية خلالق الكون، خصوصا 
أن الفطرة البشـرية تكـنُّ حبا للجمـال ووّدا للكمال وافتتانا 

باإلحسـان. مث إن ما يف قلب اإلنسان املؤمن 
من أنواع املحبة ودرجاا للذين يرتبط م 
بعالقات معينة، إمنا هي ترّشحات من تلك 

االستعدادات للمحبة اإلهلية.
وال خيفى أن تفكري الرحالة املسـلم 
يف زمن سـفره تفكري باملثـال باعتبار 
أنه يسـتند إىل معيار ديّين وحيتكم إىل 
سـلطة هذا املعيار، حيث ال يقّر مببدإ 
أو يرجح رأيا علـى آخر إال مبوجب اإلذعان إىل هاته 
السلطة. مث إنه حيتفظ لنفسه امش من احلرية يف مساق مفاعلته 
للعوامل احلضارية اليت يكتشفها. وهكذا فِلمسافٍر من قبيل إبراهيم 
اإللغيِّ مثال أن يزور يف مدينة اجلزائر مسجَد "الباي" الذي كان 
يف املاضي كنيسـة، وله أن ُيعجب جبمال هندسته واء شكله، 
لكن الشـيء الذي يثري هذا املسافر املسـلم هو السلوك الذي 
يرمز إىل وحدة الكيان الروحي عند املسلمني باختالف أقطارهم 
وجنسيام. بل إن هذا السلوك هو مما همَّ اإللغيُّ بتدوينه بصيغة 
مباشـرة وصرحية ملّا حتّدث عن نظام الصالة يف مسجد "الباي"، 
حيث مل خيف إعجابه ذا النظام، وكذا بانتظام املصلني ورعايتهم 

آلداب الصالة يف اجلماعة هناك. 
ولقد مجع هذا الكاتـب يف رحلته بني روح نقدية حضارية 
واضحة، واحتكام إىل املثـال الديّين، فكانت صورة هذا اجلمع 

ميناء بريوت - ١٨٨٠ / من ألبومات السلطان عبد احلميد الثاين
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تفريعا مناسـبا لنواة املوقف الديينِّ الذي يعتدُّ بالعقل املؤمن املقر 
ـِح لألخذ باملصلحة الدينية، والبعيِد عن غلواء  بالتوحيد، واملرجِّ

التعصب الذي ال طائل من ورائه. 

القدس الشريف.. حمط قلوب الرحالني
وال بد لنا يف هذا السـياق املتعلق بالتالحـم القوي بني الرحلة 
والدين أن نشري إىل اآلثار اليت رآها الرحالة املسلمون يف القدس، 
والـيت حتدثوا عنها بلغة تغمرها العاطفة الدينية. وال ننكر يف هذا 
الصدد أن أسـباب الرحلة إىل القدس كثرية، لكن النربة الدينية 
القوية يف وصف الرحالني املسلمني لبيت املقدس، تبّين أن أعظم 
تلك األسباب هو الدين، بل هو سبب نكاد ندرج كل األسباب 

األخرى يف أطوائه.
إن احلديـث عن القدس وعن املسـجد األقصى يتخذ عند 
الرحالني املسلمني بعدا دينيا واضحا، هلذا حيّس املطالع للنصوص 
الرحلية املغربية، قدميها وحديثها، بأن املواضع املقدسـة حتظى 
بأمهيـة دينية خاصة. وتلـك مزية نراها يف رحلـة ابن عثمان 
املكناسـي إىل القدس اليت اختلفت عن رحلته إىل القسطنطينية. 
فمـن املحقق أن ابن عثمان قد اعتمـد يف روايته للقدس وصفا 
خاصا "يعكس البعد الروحيَّ هلذه املدينة، كما يعكس لنا ميول 
املؤلف الروحية وتقواه ومعرفته الواسعة بالعلوم الدينية". وميكن 
القول بأن اهتمام ابن عثمان جبغرافية املكان مل يستنقْص من قدر 

اهتمامه باجلانب الديين.
ورمبا كانت كل املسالك الصعبة، وكل املتاعب املترتبة عن 
السـفر واملخاطر اليت قد يتعرض إليها املسـافر يف اجتاه التحامه 
باملواضع املقدسة يف القدس الشـريف، أشياء هّينة بالقياس إىل 
حجم السـعادة الروحية اليت يسعى هذا املسافر إىل طالا. ففي 
مثل هذه األحوال تكون قوة اجلذب الروحي أشدَّ عتوا من كل 
العوامل البيئية، من جدب وقيظ واختناق، ومن كل نزع نفسّي، 
من فزع وارتكاس. هذه القـوة هي الدافع الرئيس الذي يؤدي 
باملرء إىل االسـتخفاف بكل عارض مـن العوارض اليت حتجب 

شوقه إىل معانقة ما هو مطلق.

الرحلة اإلسالمية علم ومعرفة
وال منتري يف أن مفهوم السفر حيتفظ يف ظل الرحلة مبعناه اإلسالمي 
بكثري من اخلصوصية. فللمسـافر املسلم يف سفره استفادة نفسية 
العتباٍر يكمن يف أن السـفر يف أساسـه حركة انفعالية غريزية 

تتمثل يف طرح اهلموم ونزع الغم، إال أن هذه احلركة تسـتتبعها 
ل عنها فوائد علمية وتثقيفية. ومن  هنا جماهدة دينية روحية تتحصَّ

أجل ذلك، فإن نعمة السفر تستحق أن ُيحمد اهللا عليها. 
وال يتخلى الرحالة املسلم عن منطلقاته الدينية وهو يسعى إىل 
بيان وظيفة السفر عنده. وهذه املنطلقات كثريا ما يتم اإلفصاح 
عنها صراحة يف اسـتهالل الرحلة املزمـع تدوينها، كأْن حيمد 
الرحالة ربَّه الذي سيَّر سـريَة العامل وقيََّض له أعوانا يعضدونه، 
وأنصارا حيمدونه، مث يذكر الرسـول  الذي جفاه أهل بلده 

ووده الغرباء، فهاجر هجرة طيبة إىل املدينة الغراء.
إن السـفر -كما يفهمه جل الرّحالني املسـلمني- ال يراد 
لذاته، وإمنا يراد ملا يتحقق بواسـطته من مثار علمية نافعة، حيث 
"يزداد بالسـفار وَجْوب الرباري والبحار معاشرة أجناس العامل 
الشاسعة البالد والنظر فيما أبدعوه من البدائع اليت ليس هلا نفاد. 
وأما َمن الزم وطنه، ومل يفك من أصر الدار رسـنه، فقد عاش 
كالصغـري الذي يبكي لفراق احلـج، وكان ضيق العطن، قليل 

احلجة".
من الواضح إذن أن هذا املفهوم الوظيفي للسفر الذي يتمثله 
كل رحالة مسـلم ميتلك رغبة يف حتصيل املعرفة وطلب احلقائق 
العلمية، هو مفهوم يكاد يكون مألوفا يف املقوالت التراثية املأثورة 
عند املسـلمني. فليس مصادفة بعد هـذا أن جند فيها تكرارا ملا 
يدل على ارتباط العلم بالسـفر، إذ بفضل الفكر والعادات اليت 
رسخها علماء اإلسالم بات جليا أن السياحة تفكر وتدبر، وأن 
الرحلة سـعي وجماهدة وتأمل يف ملكوت اخلالق، وأن االنتقال 
بني األصقاع، إن هو إال وسـيلة للتبّحر يف العلوم على سـائر 

أنواعها.

(*) باحث أكادميي، تطوان / املغرب.

املصادر
املقدمة البن خلدون.   (١)

من مالمح الرحلة املغربية، فاطمة خليل، جملة البحث العلمي، ع٤٠، ١٩٩١.  (٢)

من صالت اإلخاء والصفاء والعلم والرواية بني رجاالت تونس واملغرب، حممد   (٣)

بن اخلوجة، جملة املناهل. ع٦، ١٩٧٦. 
سعيد النورسي، نظرة عامة عن حياته وآثاره، إحسان قاسم الصاحلي.  (٤)

رحلة ابن عثمان املكناسي إىل القدس الشريف ملحمد املنوين و د.حممد بن عبود،   (٥)

جملة املناهل، ع ٣٩ ، ١٩٩٠.
رحلة الشيخ الطنطاوي إىل البالد الروسية.  (٦)



  مـا زلُت أذكر كلمات أسـتاذ مـادة املخطوط 
العـريب يف اجلامعة حني كان يقـول: "ال جتد أمًة 
مـن األمم جتعل من الكتابة عنصرا مجاليا مثل أمتنا

 اإلسالمية، فأنَت ُتعلق على جدران بيتك آيات قرآنية ليس فقط 
للتربك، ولكن جلمال خطوطها وروعة تكوينها".

نعم، فلكل أمة فنوا اليت تعتز ا وتعتربها جزءا من حضارا 
وتراثهــا. ويعد اخلط العريب أهم ما نفخـر به من بني فنوننا 
اإلسـالمية والعربية؛ فهو فن عريب إسـالمي برع فيه أجدادنا 
وتفننوا فوصلوا إىل مرتبـة األصالة وبلغوا يف أنواعه وتصميماته 
وزخارفه درجة العظمة واخللـود. وقد عرب اخلط العريب خالل 
مسـاره الطويل عن مالمح حضارتنا العربية اإلسالمية، وعكس 

روحها وطبيعتها، ومّثل تطورها ومعاناا. 
فقد استمر اخلط العريب يف تاريخ الفن العريب اإلسالمي تيارا 

له شـخصيته املعربة عن كل عصر؛ فـكان كالكائن احلي ينمو 
ويتفرع ويتجدد باسـتمرار حىت بلغت أنواعه اثَنني ومثانني نوعا 
متميزا مات بعضها واندثر، ألنه مل يكن حماولة أصيلة للتجديد ومل 
يستطع أن يعكس الضروريات االجتماعية حلياة الناس، وعايش 
البعض اآلخر حياة الناس فتجّلت يف حروفه عبقريُة الفنان العريب 
املسـلم حىت بلغت ذروة اجلمال وقمة اإلبداع. وال نظن أن أمة 
من األمم قد تداولت الكتابة ذا الشكل فجعلت منها فنًّا قائما 
بذاتـه كما حدث يف حضارتنا العربية اإلسـالمية؛ فكان اخلط 
العريب وال زال أصل الفنون مجيعها ألنه يسـتمد نبله وشرفه من 

كتابة آيات القرآن الكرمي.

اخلط العريب من البداوة إىل الفنون
تلّقى العـرب الكتابة وهي على حالة من البداوة الشـديدة، ومل 
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يكن لديهم من أسباب االسـتقرار ما يدعو إىل االبتكار يف اخلط 
الذي وصـل إليهم، ومل يبلغ اخلط عندهم مبلـغ الفن إال عندما 
أصبحت للعرب دولة تعددت فيها مراكز الثقافة ونافسـت هذه 
املراكز بعضها بعضا على حنو ما حدث يف الكوفة والبصرة والشام 
ومصر؛ فاجته الفنان املسـلم للخط حيّسـنه وجيّوده ويبتكر أنواعا 

جديدة منه.
وقد كان العرب مييلون إىل تسـمية اخلطوط بأمساء إقليمية 
ألم استجلبوها من عدة أقاليم فنسبوها إليها مثلما تنسب السلع 
إىل أماكنهـا؛ لذلك ُعرف اخلط العريب قبل عصر النبوة بالنبطي 
واحلريي واألنباري، ألنه جاء إىل بـالد العرب مع التجارة من 

هذه األقاليم. وعندما استقّر اخلط العريب يف مكة 
واملدينة وبدأ ينتشـر منها إىل جهات أخرى 

ُعرف باَمسيهما املكي واملدين.
إال أن اخلط العريب مل يقّدر له أن ينال 

قسـطا من التجديد واإلتقان إال يف 
العراق والشام بعد أن فرغ املسلمون 
إىل التجويد واإلبداع فيه بعد أن فتح 

اهللا عليهـم البالد وأصبحـت هلم عمارة 
وفنون واحتاجوا إىل الدواوين. وما يقال عن 

العراق ميكن أن يقال عن الشـام كذلك؛ فقد 
اتسعت رقعة الدولة يف العصر األموي، وأصبحت دمشق عاصمة 
األمويني، وظهر يف هذا العصر الترف وامليل إىل البَذخ والتحضر، 
ونشطت حركة العمران فظهرت الكتابات على اآلنية والتحف 

واعُتين بكتابة املصاحف وَزخرفتها. 
ويف العصر العباسـي ترّسـخت الكتابة وازدهرت اخلطوط 
وتنوعت واختص كل إقليم بنـوع من الكتابة. وجدير بالذكر 
أن األقـالم (اخلطوط) يف ذلك العصر كانت تسـمى مبقاديرها 
كالثلث والنصف والثلثني، كما كانت تنسب إىل األغراض اليت 
كانت تؤّديها كخط التوقيع، أو تضاف إىل خمترعها كالرئاسـي 
نسبة إىل خمترعه. ومل َتعد اخلطوط بعد ذلك تسمى بأمساء املدن 

إال يف القليل النادر.
وكما جعل املصريون كتابتهم على ثالثة أنواع: اهلريوغليفي 
(الكهنويت)، واهلرياطيقي (الدواويين)، والدميوطيقي (الشـعيب). 
كذلك كان األمر يف خطوط العصر العباسـي، فكان لكل خط 
اختصاصـات معينة، ومن ذلك قَلم الطومـار: وكان خمصصا 

لتوقيع اخللفاء والكتابة إىل السـالطني؛ وخمتصر الطومار وكان 
لكتابة اعتماد الوزراء والنواب واملراسم؛ وقَلم الثلثني وهو لكتابة 
الرسـائل من اخللفاء إىل العمال واألمـراء يف الواليات؛ وقلم 
املدور الصغري وهو لكتابة الدفاتر ونقل احلديث والشـعر؛ وقَلم 
املؤامرات الستشـارة األمراء ومناقشـتهم؛ وقَلم العهود لكتابة 
العهود والبيعات؛ وقَلـم احلرم للكتابة إىل األمريات؛ وقلم غبار 

احللية لكتابة رسائل احلمام الزاجل.
هذا وقد اندثر كثري من هـذه اخلطوط وبقي بعضها اآلخر 
مسـتعمال إىل يومنا هذا، وفيما يلي سنوّضح أهم هذه اخلطوط 

وصفاا واستخداماا.

اخلط الكويف.. ليونة ودقة
يظـن كثريون خطًأ أن اخلـط الكويف قد 
نشـأ يف الكوفة، لذلك قد نسب إليها. 
والواقع أن هذا اخلط الكويف قد ُسـمي 
ذا االسـم لعناية الكوفة به وليس ألنه 
نشـأ فيها؛ حيث ازدادت حركة ذيبه 
وجتميل حروفه وذا انفرد باسم "اخلط 
الكويف". وأرجـح األقوال يف تاريخ اخلط 
الكويف أنه اشـتُّق من اخلط احلريي أو األنبارى، 
وسـبب تسـميته بعد ذلك باخلط الكويف ألنه خرج 
وانتشـر يف مدينة الكوفة إىل أحناء خمتلفة من العامل اإلسالمي مع 

اجلنود الفاحتني، وذلك يف عصر ازدهار الكوفة.
وقد كان للكوفة نوعان أساسـيان من اخلطوط؛ نوع يابس 
ثقيل كان يسمى "اخلط التذكاري"، وكان يستخدم يف الكتابة 
علـى املواد الصلبـة كاألحجار واألخشـاب ويتميز باجلمال 
والزخرفة، وكان خيلو أحيانا من النقط وترابط احلروف. ونوع 
لّين جتري به اليد يف سهولة، وهو اخلط الذي انتهى إىل الكوفة من 
"املدينة" وكان يسمى "خط التحرير"، وكان خمصصا للمكاتبات 

والتدوين والتأليف.
وقد نتج من املزج بـني اخلطني نوع ثالث يتصف بالرصانة 
واجلمـال، وهو "خـط املصاحف" الذي جيمـع بني اجلفاف 
ل طيلة القرون الثالثة  والليونة. وظل هذا اخلـط هو اخلط املفضَّ

اهلجرية األوىل.
وقد استنبطت من اخلط الكويف أنواع فنية وزخرفية قّسمها 
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مؤّرخـو الفنون اإلسـالمية إىل "الكويف البسـيط"، و"الكويف 
املورق"، و"الكويف املضفر املترابط"، و"الكويف املهندس". 

خط الثُُّلث.. أّم اخلطوط
ويسّمى خط الثُلث بأم اخلطوط وأصلها؛ فال يعد اخلطاط خّطاطا 
إال إذا أتقن خط الثُلث وهو أصعب اخلطوط، يليه النسـخ، مث 
الفارسي.. أما عن تسميته فقد كانت اخلطوط (األقالم) تنسب 
إىل قلم الطومار وهو أكرب األقالم مساحة، وعْرضه أربع وعشرون 
شعرة من شـعر الربذون (حيوان يشبه البغال واخليل ويستخدم 
يف نقل األمحال). وقلم الثُلث أو خط الثلث هو مبقدار ثلث هذا 
القلم (أي مثاين شعرات) لذلك مسي خبط الثُلث. وهكذا يف أمساء 

بعض اخلطوط األخرى كقلم الثلَثني وقلم النصف.
وينسب إىل الوزير اخلطاط "علي بن مقلة" َوْضُع قواعد خّط 
الثلث، وقد مسي خـط الثلث يف العصور املتأخرة بـ"املحّقق"، 

وذلك ألن كل حرف من حروفه حيقق األغراض املرادة منه.
ويسـتعمل خط الثلـث يف الكتابة على جدران املسـاجد 
واملحاريب والقباب والواجهات واملتاحف، وكذلك يف عناوين 
الصحـف والكتب، كما تكتب به أوائل السـور يف املصحف 

الشريف، وهو خط حيتمل كثريا من التشكيل.

خط النَّسخ.. خادم القرآن
ينسب البعض اختراع خط النسخ إىل "عبد اهللا احلسن بن مقلة" 
وهو أخو الوزير اخلطاط علي بن مقلة. وهناك من يرى أن خط 
النسـخ أقدم من ابن مقلة بكثري. وأيًّا كان األصل يف هذا اخلط 
فقد طور ابن مقلة هذا اخلط إىل الشكل الذي هو عليه اآلن حىت 
صار خيتلف عن اخلطوط السابقة. وقد مسي هذا اخلط خبط النسخ 
ألن الكّتاب كانوا ينسـخون به املصحف الشريف ويكتبون به 
املؤلفات، وكان ابن مقلة ُيسميه "البديع" لشدة مجاله. ويقترب 
خط النسـخ من خط الثلث من حيث اجلمال والروعة والدقة، 
وهو حيتمل التشـكيل أيضا ولكن بشكل أقل من الثلث ويزيده 

التشكيل (النقط) ُحسنا وَرونقا.
ويكتب خبط النسـخ القرآُن الكرمي واحلديُث الشريف كما 
يصلح لبعض اللوحات الكبرية، فقد كتب به على التحف املعدنية 

واخلشبية وعلى اجلّص والرخام.
وقد حظي خط النسـخ بعناية كبرية يف العراق يف العصور 
العباسية، وقد بولغ يف حتسـينه يف عصر "األتابكة" حىت عرف 

بـ"النسـخ األتابكي"، وهو اخلط الذي كتبت به املصاحف يف 
العصور اإلسالمية الوسـطي، وحل حمل اخلط الكويف سواء يف 
كتابة املصاحف أو النقوش على جدران املسـاجد، وأصبحت 
ي النَّسخ والثُلث. وميتاز خط النسخ عن خط الثلث  السيادة خلطَّ
يف أنه يساعد الكاتب على السـري بقَلمه بسرعة أكثر من خط 
الثلث، وذلك لِصغر حروفه وتالحقها مع املحافظة على تناسـق 

احلروف ومجاهلا.

اخلط الفارسي.. فن وهوية 
كان الفْرس قدميا يكتبون باخلط "الفهلوي" أو "البهلوي" نسـبة 
إىل "فهال" الواقعة بني مهدان وأصفهان وأَذربيجان. وعند الفتح 
لبالد فارس انتقلـت الكتابة واحلروف العربية إليهم، وأصبحت 
الكتابـة بالعربية هي كتابتهم الرمسية والقومية، وحلت احلروف 

العربية حمل احلروف الفهلوية الفارسية.
وقد اهتم الفرس باخلط خاصة يف أوائل القرن الثالث اهلجري؛ 
حيث قِويْت شـوكتهم يف الدولة العباسـية يف فارس والعراق، 
فعمدوا إىل خط النسخ وأدخلوا على رسوم حروفه أشياء زائدة 
فميزته عن أصله. ويسـمى اخلط الفارسي أيضا خط "التعليق"، 

وقد كتب ذا اخلط كتب األدب والدواوين.
أما عن خط التعليق الذي يكتب به الفرس اليوم فهو نوع من 
خط التعليق القدمي املخصص لألعمال الرمسية، وهو السائد عندهم 
حاليا. وقد برع الفرس يف خط التعليق فأخذوا يَزخرفونه وحيّسنونه 
حىت امتاز جبمـال حروفه وَميلها. كما أن حروفه صارت خمتلفة 
السـمك والطول تبعا للقاعدة والذوق، كما متتاز حروفه بدقتها 
وامتدادها. وهو ال حيتمل التشـكيل وال التركيب وهو يف ذلك 
يشبه "خط الرُّقعة". ويسـتعمل اخلط الفارسي كذلك يف كتابة 
عناوين الكتـب واملجالت، وقد مسي بالتعليق ألن حروفه معلقة 
بني خطي النسـخ والثلث أي أنه جيمع بينهما. ويستعمل اخلط 

الفارسي اآلن للكتابة يف إيران واهلند وأفغانستان وباكستان.
ويوجد ثالثة أنواع من اخلط الفارسـي: "الفارسي العادة" 
وهو املعروف حاليا بالتعليق؛ و"خط ِشَكْسـته" وهو خط صغري 
ورفيع، وتعين كلمة "شكسته" املكسور ويسمي بالتركية "ِقْرَمه 

تعليق"؛ و"شكسته آمري" وهو خليط من النوعني السابقني.

خط الرُّقعة.. إيقاع سريع
يعد خط الرقعة (بضم الراء) مـن اخلطوط املتأخرة، أي حديثة 
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الظهور، وقد اخترعه ووضع قواعده األستاذ "ممتاز بك مصطفى 
أفندي املستشار"، وكان ذلك يف عهد السلطان "عبد املجيد خان" 
(ت:١٨٦١م). ويرى البعض أن نشأته ترجع إىل عهد السلطان 

"حممد الفاتح". 
وميتاز خط الرقعة بقصر حروفه، وحيتمل أن يكون قد اشـتُّق من 
خط الثلث والنسخ. وخط الرقعة خط مجيل ميتاز باستقامة حروفه 
أكثر من غريه من اخلطوط، وهو ال حيتمل التشكيل أو التركيب، 
وفيه وضوح ويقرأ بسهولة، ويعد أسهل اخلطوط مجيعا كما أنه يعد 
األصل يف الكتابة اليومية لدى الناس، حيث يستخدم يف املراسالت 
والكتابـات اليومية وعناوين الكتـب واملجالت ويف اإلعالنات 

التجارية، وذلك لبساطته ووضوحه وبعده عن التعقيد.
ويوضح أحد اخلطاطـني خصائص هذا اخلط فيقول: "وقد 
جاءت بساطة خط الرقعة لكون حروفه خاضعة للشكل اهلندسي 
البسـيط، فهي سهلة الرسم معتمدة يف ذلك على اخلط املستقيم 
والقوس والدائرة فضال عن طواعيته حلركة اليد السريعة، إضافة 

إىل كون حروفه واضحة القراءة ذات شكل مجيل".

اخلط الديواين.. مل يعد سرًّا
ترجع نشـأة هذا اخلط إىل العصر العثماين، وقد مسي هذا اخلط 
بالديواين السـتعماله يف الدواوين العثمانية. وقد كان هذا اخلط 
قدميا يف اخلالفة العثمانية سـرًّا من أسـرار القصور السلطانية ال 
يعرفـه إال كاتبه أو من ندر من الطلبـة األذكياء، لذلك كانت 

تكتب به مجيع األوامر امللكية واإلنعامات والفرمانات.
وقد انتشـر اخلط الديواين يف عصرنا احلديث انتشارا كبريا 
بفضل مدرسة اخلطوط العربية امللكية مبصر، حيث بّسطه وطّور 
فيه اخلطاط املصري "مصطفـي بك غزالن" حىت أطلق عليه يف 
مصر اخلط الغزالين. وينقسم اخلط الديواين إىل نوعني: "ديواين 
رقعة" وهو مـا كان خاليا من الشـكل والزخرفة، وال بد من 
اسـتقامة سطوره من أسـفل فقط؛ "ديواين جلي" واجللي مبعين 
الواضـح الظاهر، وهـو ما تدخلت حروفه وكانت سـطوره 
مستقيمة من أعلى ومن أسـفل، وال بد من تشكيله باحلركات 

وزخرفته حىت يكون كالقطعة الواحدة.
ويتميز اخلط الديواين بتشـابك حروفه مما يصعب على غري 
ـق  املتخصصني قراءته أو الكتابة به. واخلط الديواين مجيل ومنسَّ
للغاية، وتكون كتابته الدقيقة عادة أمجل من الكبرية. ومن الطريف 

أن هذا اخلط ما زال يستعمل حىت يومنا هذا يف مراسالت امللوك 
واألمراء والرؤساء، وكذلك يف كتابة الرباءات واملراسم واألومسة 
والرفيعة وبطاقات املعايدات، فضال عن قيمته الفنية يف اللوحات 

والنماذج التشكيلية.

غراء .. ظل جناح الطائر املقدس الطُّ
"الطّرة" أو "الطْغراء" أو "الطْغرى" هو شـكل مجيل يكتب خبط 
الثلث على شـكل خمصوص. وأصلها عالمة سلطانية تكتب يف 
األوامر السلطانية أو على النقود اإلسالمية أو غريها، ويذكر فيها 
أسم السلطان أو لقبه. وقيل إن أصل كلمة "طغراء" كلمة تتارية 
حتتوي على اسم السلطان احلاكم ولَقبه، وإن أول َمن استعملها 

السلطان الثالث يف الدولة العثمانية "مراد األول". 
ويروى يف أصل الطغراء قصة ُمفادها أا شـعار قدمي لطائر 
أسـطوري مقدَّس كان يقدسه سـالطني األوغوز، وأن كتابة 

طغراء جاءت مبعىن ظل جناح ذلك الطائر.
وَأقدم ما وصل إلينا من مناذج شـبيهة بالطغراوات ما كان 
يستعمل يف املكاتبات باسم السلطان اململوكي الناصر حسن بن 

السلطان حممد بن قالوون ٧٥٢ هـ.
وقد أّدى كتابة االسـم على شكل الطغراء إىل التصرف يف 
قواعـد اخلط، ويكون الطغراء يف الغالب مزجيا من خط الديواين 

وخط الثلث.

خط التاج.. ذهب التاج وبقي اخلط
وقـد ابتدع هذا اخلط يف العصر احلديث على يد اخلطاط املصري 
حممـد حمفوظ اخلبري الفين يف املحاكم يف عهد امللك فؤاد، وكانت 
فكـرة هذا اخلط هو وضع إشـارات يف أعلى احلروف متثل التاج 
امللكي. وقد رجح اسـتخدامه مع حروف خط النسخ ألا أمجل 

وقعا فيه من سائر اخلطوط وإن كان قد استعمل مع خط الرقعة.

(*) كاتب وباحث، إسالم أون الين.نت / مصر.

املصادر
(١) اخلط العريب: أصوله، ضته، انتشاره، عفيف نسي، دار الفكر، دمشق.

(٢) اخلط العريب: رحلة التحسني والتجويد، باسم ذنون، دار الكتاب، القاهرة.

(٣) اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، حيىي وهيب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

(٤) اخلطاطة: الكتابة العربية، عبد العزيز الدايل، مكتبة اخلاجني، القاهرة.
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العقالء  أغلب  خيتلف  لن  وحتريرها  املرأة  قضية  يف 
على أن املرأة قد ُحّملت تارخييا وحىت عصرنا الراهن 
ويف كل احلضارات من املظامل والقيود أكثر مما ُحّمل 
للمرأة  أن  على  خيتلفوا  لن  العقالء  أغلب  فإن  مث  ومن  الرجال. 
"قضية"، وأن حتريرها -وإن ارتبط بتحرير الرجل- إال أنه حيتاج 
إىل كثري من التمّيز وكثري من االختصاص وكثري من االهتمام. 
لكن األمر الذي يثري الكثري من االختالف -بل واخلالف- على 
النطاق العاملي، هو "النموذج األمثل" الذي حيقق التحرير احلقيقي 

للنساء.
فهناك النموذج الغريب املتطـّرف، منوذج احلركات األنثوية 
الغربية اليت تريـد َتمْركز األنثى حول ذاـا يف عامل خال من 
الرجال، تثور فيه األنثى ضد الرجل وضد الفطرة السـوية اليت 
فطر اهللا الناس عليها، وضـد كل القيم والديانات، وهو منوذج 
بلغ يف تطرفه وشذوذه حد اجلنون. وهناك منوذج اجلمود والتقليد 
الذي محل وحيمل التقاليد الراكدة على الدين، فُيْثبتها ويكرسها 
ويقدسها حىت لكأن حترير املرأة يف هذا النموذج هو حتريرها من 

كل دعوات ودعاوى التحرير.

النموذج الوسطي يف حترير املرأة
وهناك النموذج الوسـطي املتوازن املعرب عـن حقيقة التحرير 
اإلسـالمي للمرأة. وهو الذي ينطلق من نصوص ومنطق وفقه 
القرآن الكرمي يف حترير املرأة وإنصافها واملسـاواة بني النسـاء 
والرجال الذين سّوى اهللا سـبحانه وتعاىل بينهم عندما خلقهم 

مجيًعـا من نفس واحدة، وسـاوى بينهم مجيًعـا يف محل أمانة 
اسـتعمار وعمران هذه األرض عندما استخلفهم مجيًعا يف محل 
هذه األمانة. كما سـاوى بينهم يف الكرامة عندما كّرم كل بين 
آدم، ويف األهلية والتكاليف واحلساب واجلزاء.. مع احلفاظ على 
فطرة التمايز بني األنوثة والذكورة لتتم نعمة السـعادة اإلنسانية 
ا  بشـوق كل طرف إىل الطرف اآلخر املتميز عنه -ولو كان ندًّ
مماثًال ملا كان "آخر" وملا كان مرغوًبا فو إليه القلوب- ولتكون 
هذه املساواة يف اخللق ومحل األمانة والكرامة واألهلية والتكاليف 
واحلساب واجلزاء واالشـتراك متضامنني يف أداء فرائض العمل 
االجتماعي العام... لتكون هذه املسـاواة هي مسـاواة تكامل 

الشقني املتمايزين، ال مساواة النّدين املتماثلني واملتنافرين.
وينطلق هذا النموذج الوسـطي مـن نصوص ومنطق وفقه 
القرآن الكرمي الذي جعل الرجل بعًضا من املرأة واملرأة بعًضا من 
الرجل ﴿َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن 
َبْعٍض﴾(آل عمران:١٩٥). فكل طرف هو لباس للطرف الثاين ﴿ُهنَّ 
لَِباٌس َلُكْم َوأَْنُتـْم لَِباٌس َلُهنَّ﴾(البقـرة:١٨٧). وقد أفضى بعضهم 
إىل بعض ﴿َوَقْد َأْفَضـى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا 
َغِليًظا﴾(النسـاء:٢١). وقامت روابط هـذا امليثاق الغليظ –ميثاق 
الفطرة- اجلامع هلـم مجيعًا على بنود عقد وعهد املودة والرمحة 
والسكن والسكينة ﴿َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم َأْزَواًجا 

لَِتْسُكُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة﴾(الروم:٢١).
كما ينطلق هذا النموذج الوسطي -يف حترير املرأة وإنصافها- 

أ.د. حممد عمارة*

Õ

النموذج اإلســـالمي النموذج اإلســـالمي 
لتحريـــر المـــرأةلتحريـــر المـــرأة

دراسات إسالمية
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مـع بقائها أنثى، تسـعد عندما تكون سـوية وتفخر وتباهي 
بأنوثتها، وتنفر ورب وختجل من "االسـترجال"؛ كما يسعد 
الرجل السـوي ويفخر ويباهي برجولته، وينفر من "التخنث" 
و"األنوثة"... ينطلق أيًضا من التطبيقات النبوية لنصوص ومنطق 
وفقه القرآن الكرمي. تلك التطبيقات اليت حررت املرأة املسـلمة، 
وأنقذـا من "الوْأد" املادي واملعنـوي، وجعلتها طاقة فاعلة يف 
بناء األسرة والدولة واألمة واحلضارة، ومشاِركة يف سائر ميادين 
إقامة الدين والدنيا منذ اللحظات األوىل إلشراق مشس اإلسالم.

كمـا ينطلق هذا النموذج الوسـطي أيًضا مـن االجتهاد 
اإلسالمي احلديث واملعاصر الذي أوىل املرأة ما تستحق وما جيب 
هلا من العناية كطَرف أصيل يف املشروع النهضوي املنشود الذي 
اسـتهدفه تّيار اإلحياء واالجتهاد والتجديد، مستنًدا إىل القرآن 
الكرمي وإىل تطبيقات التحرير اإلسـالمي للمـرأة، يف مواجهة 

تصورات ومناذج الغلو اإلسالمي والغلو العلماين مجيًعا.
والنموذج الوسطي الذي ميثل وسطية اإلسالم يف حترير املرأة 
وإنصافها يباهي الدنيا بنماذج الريادات النسـائية الاليت حررهن 
اإلسـالُم منذ عصر النبوة وحىت العصر الذي نعيش فيه.. ويدعو 
هذا النموذج إىل اختاذ هذه النماذج الريادية أسوة وقدوة ومثال.

ريادات نسائية يف فجر اإلسالم
• فخدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها منوذج من مناذج الثمرات 
الطيبة هلذا التحرير اإلسـالمي للمرأة.. به كانت أسبق من كل 
الرجال إىل اإلميان بالدعوة اإلسـالمية اجلديدة والوليدة.. وبه 
كانـت الداعمة -بالعقـل واحلكمة واملـال وأيًضا بالعواطف 
املعطاءة- لرسول اإلسالم، ودعوته وأمته.. حىت كان عام وفاا 

"عام احلزن" واحلداد للجماعة املؤمنة كلها.
• وأمسـاء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما كانت منوذًجا 
من منـاذج مثرات هذا التحرير.. حتمل أمانة سـر خطة اهلجرة 
النبويـة من مكة إىل املدينة؛ وهي من أخطر التحوالت يف تاريخ 
الدعوة والدولة واألمة؛ وتشـارك يف تنفيذ هذا احلدث األعظم؛ 
وتشد أزر زوجها البطل الزبري بن العوام فتهيئ له بيته؛ وتزرع له 
حقله؛ وترعى فرس جهاده وقتاله؛ وتقاتل معه يف بعض الغزوات؛ 
وتريب ولده عبد اهللا بن الزبري على البطولة والفداء واالستشهاد؛ 
وتعارض وجتابه الطغاة، من أمثال احلجاج بن يوسـف الثقفي.. 
ومـع كل ذلك تظل أمساء هذه هي األنثى اليت تتزيا باحلشـمة 
اإلسالمية والشرقية، فال تلبس ما يكشف أو يشف، وحتافظ على 

مشاعر الغرية املفرطة عند زوجها.
• والّشـفاء بنت عبد اهللا القرشية العدوية رضي اهللا عنها كانت 
مثرة من مثرات هذا النموذج اإلسـالمي لتحرير النساء. سبقت 
إىل اإلسالم؛ وبايعت على الدخول فيه ويف أمته ودولته؛ ومتيزت 
بالعقل والرأي واحلكمة؛ واشـتغلت بتعليم القراءة والكتابة حىت 
كانـت معلمة حلفصة أم املؤمنني؛ وروت أحاديث رسـول اهللا 
.. وكانت حتاوره، وأحياًنـا تلومه فيعتذر إليها ؛ وبلغت 
-يف املشاركة يف السـلطة والدولة- أن والها عمر بن اخلطاب 
"والية احلسـبة" أي "وزارة" التجارات واألسـواق، وأوزاا 
ومعامالا.. تراقب وحتاسب، وتفصل بني التّجار وأهل السوق، 

من الرجال والنساء.
• وأم هانئ فاختة بنت أيب طالب رضي اهللا عنها كانت من مثرات 
هذا النموذج يف حترير النساء.. أسلمت عام الفتح (٨هـ)؛ ومع 
أن زوجها قد فّر بشـركه إىل جنران يـوم الفتح، فلقد أجارت 
-أي أعطـت األمان- لرجلني من قومه كانا مطلوبني للقصاص 
اإلسالمي؛ ووقفت -لذلك- يف وجه أخيها علي بن أيب طالب 
الذي هـم بتنفيذ القصاص فيهما فصارعتـه محاية ملن أجارت 
حىت مل يسـتطع منها فكاًكا؛ واستجاب رسول اهللا  لعهدها 
وإلجارـا قائًال: "قد أجرنا من أجـرِت، وأّمّنا من َأّمنِت يا أم 
هانئ.. لكن ال ُتغضيب عليًّا، فإن اهللا يغضب لغضبه!.." فأطلقت 

أخاها فداعبه رسول اهللا  قائًال: "يا علي غلبتك امرأة!.."
ولقد بلغ هذا التحرير اإلسالمي بأم هانئ الذروة أن خطبها 
رسـول اهللا  لنفسه زوًجا وأما للمؤمنني بعد أن فرق اإلسالم 
بينها وبني زوجها املشرك الذي فّر بشركه إىل جنران، فاعتذرت 
عن خطبة الرسول -بأدب جم وحكمة بالغة- وقالت: يا رسول 
اهللا ألنـت أحب إّيل من مسعي وبصري، وحـقُّ الزوج عظيم، 
فأخشـى إن أقبلُت على زوجي أن ُأضّيع بعض شأين وولدي، 
  وإن أقبلُت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقبل املصطفى
اعتذارهـا واحترم رغبتها يف التفرغ ألوالدها.. صنع ذلك وهو 
القائد املنتصر يف حلظات الفتح األكـرب واالنتصار األعظم اليت 
يستبيح يف مثلها الفاحتون كل احلدود والسدود. غالب الرسول 
املنتصر عواطفه اإلنسـانية، واحترم حرية أم هانئ، وأثىن عليها 

وعلى ما متثل من منظومة للقيم.
• وعائشة بنت أيب بكر الصديق –زوج النيب  وأم املؤمنني- 
رضي اهللا عنهما، مثرة من مثرات هذا التحرير اإلسالمي للنساء؛ 
كانت الزوجة الرقيقة احلبيبة؛ وراوية األحاديث وحافظة السنة؛ 
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والفقيهة اليت تراجع القّراء والرواة والفقهاء واملجتهدين؛ واملشرية 
يف الشؤون العامة؛ واملتذوقة للفنون اليت تعرضها فرقة فنية –من 
األحباش- يف مسجد النبوة؛ واملمارسة لرياضة اجلري مع زوجها 

 أثناء السفر إىل الغزو واجلهاد.
• وحفصة بنت عمر بن اخلطاب -زوج الرسول وأم املؤمنني- 
رضي اهللا عنهما، كانت من مثرات هذا التحرير اإلسالمي للمرأة؛ 
سـبقت إىل اإلسـالم مبكة وهاجرت بدينها إىل املدينة املنورة؛ 
وكانت شاعرة وخطيبة فصيحة وراوية للحديث. وائتمنتها األمة 
على حفظ القرآن عندما مجع املسـلمون صحائفه على عهد أيب 
بكر الصديق فحفظته حىت أسـلمته إىل اخلليفة عثمان بن عفان، 

فُنسخت منه املصاحف اليت ُوّزعت 
على األمصار؛ وشاركت بالرأي يف 
تدبري شـورى األمة بعد استشهاد 
أبيها الفاروق؛ ورَثْته نثًرا وشـعًرا 
وخطبت يف الناس مبناقب أيب بكر 
وعمر؛ وحتدثت عن سـنة اإلسالم 
يف االختيار الشوري للخلفاء والبيعة 

التعاقدية بني األمة وبينهم.
األنصارية  كعب  بنت  ونسـيبة   •
–أم عمارة- رضي اهللا عنها، كانت 
مثرة ناضجـة متألقة من مثرات هذا 
التحرير. شـاركت يف بيعة العقبة 
اجلمعية التأسيسية للدولة اإلسالمية 

األوىل، فمارست يف ظالل اإلسـالم وحتريره للمرأة قمة الوالية 
السياسية قبل أربعة عشر قرًنا؛ وشاركت يف بيعة الرضوان –حتت 
الشـجرة- عام احلديبية (٦هـ) "على احلـرب والقتال" عندما 
شـاع أن قريًشا قتلت مندوب املسلمني إليهم، عثمان بن عفان. 
وكانـت أم عمارة ممن أوىف مبا عاهـد عليه اهللا.. ففي يوم أحد 
كانت ضمن أقل من عشـرة هم الذين صمدوا جليش الشـرك 
فحموا رسـول اهللا  من القتل.. ويومئذ رآها الرسـول وقد 
كسـرت سنه وسالت دماؤه، وهي مشمرة قد ربطت ثوا على 
وسطها تقاتل دونه وتتصدى البن قميئة الذي اندفع حنو الرسول 
 قائـًال: أين حممد؟ ال جنوُت إن جنا!.. رآها الرسـول وهي 
تتلقى يف كتفها الطعنة اليت أراد ابن قميئة توجيهها إىل الرسول.. 
وكانت أمها معها تعصب هلـا جراحها. وكان معها كذلك يف 
هذه امللحمة ابنها الذي نزف فعصبت نزيفه مث استنهضته للقتال. 

وعندما ُجرحت جرحها الغائر يف كتفها نادى الرسول على ابنها: 
"أمك، أمك! اعصب جرحها، بارك اهللا عليكم من أهل بيت". مث 
نادى على أحد الفارين كي يعطيها ترسه لتترس به.. وقال هلا يف 
إعجاب: "من يطيق ما تطيقني يا أم عمارة؟!.. ملقام نسـيبة بنت 
كعب يوم أحد خري من فالن وفالن.. ما ألتفت مييًنا وال مشاًال إال 
وأنا أراها تقاتل دوين."أما هي، اليت غادرت أرض املعركة يومئذ 
ويف جسـدها ثالثة عشر جرًحا فلقد قالت لرسول اهللا : ادع 
اهللا أن نرافقك يف اجلنة.. فقـال : "اللهم اجعلهم رفقائي يف 

اجلنة"، فقالت: ما أبايل بعد ذلك ما أصابين يف الدنيا.
• وأمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية رضي اهللا عنها كانت 
هي األخرى واحدة من الكواكب 
الاليت حررهن اإلسـالم فأضأن يف 
مساء حترير املرأة املسلمة. شاركت 
مع أم عمارة يف عقد تأسيس الدولة 
العقبة؛  ببيعـة  األوىل  اإلسـالمية 
وشـهدت يوم الفتح األعظم (فتح 
مكـة)، وقاتلت يـوم الريموك يف 
فتوحات الشـام، وقتلت تسعة من 
الـروم بعمود خيمتهـا؛ وكانت 
مـن ذوات الرأي والعقل واحلكمة 
والديـن، خطيبة فصيحة ز أعواد 
املنابر إذا خطبت، وتقوم على تنظيم 
النساء املؤمنات، وتتزعم املطالبة مبا 
هلن من حقوق، حىت لقد مسيت يف كتب السنة والسرية بـ"وافدة 
النسـاء"، أي رسولة وزعيمة النسـاء يف املطالبة حبقوقهن ألا 
ذهبت إىل رسـول اهللا  وهو يف املسجد متحدثة باسم نساء 
املسـلمني، فقالت: "أنا وافدة من خلفي من النساء يقلن بقويل 
وهـّن على مثل رأيي. إن اهللا قد بعثك للرجال والنسـاء. ولقد 
غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوًما من نفسـك، تعلمنا فيه". 
فوعدهن رسـول اهللا  يوًما، لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن.. 

وروت عن رسول اهللا  أكثر من مثانني حديًثا.
تلك جمرد إشـارات ألمثلة من النماذج اليت جّسـدت نوعية 
التحرير الذي أجنزه اإلسالم للمرأة منذ فجر البعثة النبوية وإشراق 
مشس حضارة اإلسـالم. وإذا كانت هذه النماذج شاهدًة شهادَة 
صدٍق على نوعية التحرير ومنوذجه، فإن اآلفاق الواسعة اليت بلغتها 

موجات هذا التحرير تشهد على عموم النعمة اليت متثلت فيه.
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نسبة أعالم النساء يف حضارة اإلسالم
يوم انتقل رسـول اهللا  إىل الرفيق األعلـى كان تعداد األمة 
اليت دخلت الديـن اجلديد واخنرطت يف رعيـة الدولة الوليدة 
١٢٤,٠٠٠ من املسـلمني واملسـلمات. وعندما رصد علماء 
التراجم والطبقات أمساء األعالم والصفوة والنخبة اليت ترّبت يف 
مدرسـة النبوة ومتيز عطاؤها يف خمتلف ميادين العطاء، رصدوا 
أمسـاء حنو مثانية آالف من صفوة الصفوة، فكان من بينهم أكثر 
من ألف من النسـاء. أي إن التحرير اإلسـالمي للمرأة قد دفع 
إىل مراكـز الريادة والقيادة أكثر مـن واحدة من بني كل مثانية 
من الصفوة والنخبة إبان التحرير اإلسـالمي يف أقل من ربع قرن 
من الزمان، وهي أعلى نسـبة للريادات النسائية يف أي ثورة من 

ثورات التحرير أو ضة من النهضات.
وإذا كانت رياح اجلاهلية قد أعادت بعض التقاليد والعادات 
اليت سبقت وسادت جمتمعات ما قبل اإلسالم، فإن هذه التقاليد 
الراكدة مل تسـتطع غلبـة إجنازات التحرير اإلسـالمي للمرأة 
رغم مغالبتهـا هلذه اإلجنازات، فظّلت روح هذا التحرير ومثراته 
ملحوظة حىت يف عصور التراجـع احلضاري الذي أصاب عامل 
اإلسـالم. فظلت حياتنا االجتماعية اإلسـالمية زاخرة بنماذج 
النسـاء اُملحّدثات والفقيهات والشاعرات واألديبات الالئي بلغ 
شأوهن يف العلم احلد الذي تتلمذ عليهن وأخذ "اإلجازة" العلمية 
منهن عدد من كبار أئمة الفقهاء واحلفاظ واملحّدثني واملجددين.
وعندما رصد عاِلم التاريخ والتراجم والطبقات "عمر رضا 
كّحالة" أعالَم النسـاء الالئي تفّوقـن وبرزن وتقدمن صفوف 
الصفـوة يف تارخينا احلضاري، إذا بـه يترجم لثالثة آالف من 
أعالم النسـاء يف املحيط العريب وحـده، وهو حميط ال ميّثل إال 

ُخمس أمة اإلسالم.
صحيح أن نسبة الصفوة وأعالم النساء يف تارخينا احلضاري 
كان جيب أن تكون أضعاف أضعاف هذا العدد، وذلك قياًسـا 
على حجم وتعداد صفوة وأعالم النساء يف عهد النبّوة. لكن يظل 
هذا التعداد شـهادة صدق للنموذج اإلسالمي يف حترير النساء، 
وِوسـاًما على صدر حضارة اإلسالم تباهي به كّل احلضارات. 
فلقد اسـتعصى هذا النموذج على اهلزمية أمام العادات والتقاليد 
الراكدة اليت عادت فسـادت يف حقبة تراجعه احلضاري، فظل 
فاعًال على امتداد تاريخ اإلسالم، مث عاد لتتألق معامله املتميزة يف 

اجتهادات مدرسة اإلحياء اإلسالمي احلديث واملعاصر. 

رسالة اإلسالم رسالة إحيائية
إن احلضارة اإلسالمية اليت جّسدت اإلحياء اإلسالمي يف خمتلف 
ميادين اإلبداع احلضاري، ألن اإلسـالم هو اإلحياء يف خمتلف 
هذه امليادين ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسـتَِجيُبوا ِهللا َولِلرَُّسـوِل ِإَذا 
َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم﴾(األنفال:٢٤).. إن هذه احلضارة اإلسـالمية 
قد أفرزت أعالم العلماء -يف خمتلـف ميادين العلم مبا يف ذلك 
الفلك والطبيعة واجلرب واحلساب واهلندسة والرياضيات والطب 
والصيدلة...إخل.- قبل أن مير قرن من الزمان على إشـراق مشس 
اإلسـالم، ناهيك عن العلوم الشـرعية واإلنسانية واالجتماعية 
واآلداب والفنون. بينما احلضارة الغربية يف أوروبا قد ظّلت ستة 

عشر قرًنا قبل أن تشهد عاِلًما واحًدا يف الفلك.
وإذا كان اإلميان اإلسالمي، وفقه الدعوة اإلسالمية، وشورى 
هذه الدعوة قد بدأت مجيعهـا بامرأة وهي خدجية بنت خويلد 
رضي اهللا عنها.. وإذا كانت علوم اإلسـالم قد عرفت الريادات 
من النسـاء منذ فجر الدعوة وعلى امتـداد تارخيها الطويل.. 
فإن احلضارة الغربية مل تعـرف عاملة يف النصرانية والهوا. أما 
هذا الذي ّمسوه يف النهضـة األوروبية حترير املرأة فلقد جاء هو 
اآلخر -كتحرير العلماء- على أنقاض سـلطان الدين والكنيسة 
والالهوت. ولذلك جاء رد فعل الديين حيرر املرأة من الدين بدًال 

من أن حيررها بالدين.
لذلك كانت رسـالة العقل املسلم هي محاية املجتمع املسلم 
من الوقوع يف مستنقع التقليد، تقليد اآلخر الغريب. وسواء أكان 
التقليد للنموذج الغريب املغايل يف مناقضة الفطرة والقيم، أم كان 
تقليًدا للعادات والتقاليـد االجتماعية البائدة، فإنه مرذول. ويف 
النموذج اإلسـالمي الوسـطي لتحرير املرأة باإلسالم النموذج 
املثـايل الذي حيرر املرأة مع احلفاظ على فطرة التمايز بني األنوثة 
والذكورة، تلك اليت فطر اهللا الناس عليها، من الذكور واإلناث 
مجيًعا. فهو حترير َتسـعد به املرأة بدًال من أن تشـقى بالنموذج 
الغريب للتحرير، أو تظل حبيسـة العادات والتقاليد الراكدة اليت 

حيملها البعض زوًرا وتاًنا على حقيقة اإلسالم.. 

(*) كاتب ومفكر إسالمي / مصر.



اإلحساسية في فن بديع الزمان النورسياإلحساسية في فن بديع الزمان النورسي
أ.د. عشرايت سليمان*

ثقافة وفن
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  كانت فلسفة اإلحساسيني (أْتباع املذهب اإلحساسي) 
تقوم على عالقة اسـتثمار الضوء والظل (احلركة 
والسكون). فألواحهم تنطلق إىل الرباري واملروج 
اهلادئة، وتسعى الحتواء نسائم الزمن يف سيولته املستدمية، باعتبار 
أن اللحظة هي إحساس شارد، يتفلت وال يتيح للريشة أن تقبض 

عليه.
لقد كانت لعبة اإلحساسـيني حنينا يرتد باإلنسان إىل صفاء 
البـكارة األوىل، وإىل عهود كان الزمن بعـُد مصمتا ال يعرف 
مقاييس إّال مقاييس الطبيعة ذاا، فاالهتمام باحلركة واللون كما 
مارسه اإلحساسـيون هو اهتمام بالغيب وإن مل ُتفصح عن ذلك 
جبالء أفكارهم. إمنا الفّنان املسـلم حـني يتعاطى مهمة التمّرس 
مبشـاعره ال يكون موصوال بالكون صلة مبهمة، وال تستغويه فيه 
الظواهر الوحشية الساحرة، وهو وإن تشرب من منابع عذوبة ما 
ر، إّال أنه جيد يف مهمة تعظيم قدرة اخلالَّق املبدع  أبدع اهللا وسـخَّ
وإكبار ملكوته ما يتجاوز لذة الشـهوة احلسـية. من هنا كانت 
إحساسية املسلم تسـبيحا ومحدا وليس جمرد التذاذ حسي ُغْفٍل.

وعلى حنو ما قويْت لعبة األلوان والظالل يف آثار اإلحساسـيني، 
سنجد بديع الزمان سعيد النورسي -رمحه اهللا- بَدوره جيسد يف 
كتاباته نوعا من اإلحساسـية اخلطابية اليت صّبت مشحوا من 
املشاعر يف قوالب روحية تزّكْت ا املضامني وتسامت املقاصد.

على أنه ال بد من التنبيه إىل أن إحساسية بديع الزمان النورسي 
ليست التذاذية حتيل على كوامن شهوية حسية، إا وجدانية ال 
حسـية، شعورية ال جسدية، روحية ال مادية. وإحساسية النص 
النوري تربز يف الكيفية املكثفة اليت استخدم ا النورسي األصباغ 
ا كان الدافُع إىل التعبري قلبيا، كان ال  والتلوينـات اللغوية، إذ َلمَّ
بد لألفكار أن تتلبس من الكلمات والصيغ ما يشـي بلوا. من 
هنا تواترت النعوت وأمساء اإلشـارة واملوصول، يقول: من بني 
وسائط اإلشارة والتصوير لفظ "الذي"(١)، وألفاظ اخلرب واحلال 
أو ما يف معنامها كالبدل والتمييز والتوكيد. وفيما يلي سـنرى 
كيف غدت اجلملة النورية -ونتيجة هلذا األمر- تسـتغرق حيزا 

يسع السطر والسطرين وأكثر، بل والفقرة أحيانا كثرية. 

استغالل احلّيز
التوسع يف استغالل احليز املكاين من أبرز ما يعطي ألدبية النورسي 
صبغتها التشـكيلية، ذلك ألن الكلمة يف اخلطاب التشكيلي هي 
القيمة املشـعة. وعلى حسب إشعاعها وإيفائها مبا تتطلبه احلاجة 
إىل التعبري وأداء الرسالة يكون موقعها يف اللوح واملشهد. من هنا 
رأينا النورسي يعطي لتقنية االنتشـار يف الفضاء العناية الالزمة، 
ورأيناه َيخرج -كلما اقتضى األمر- عن طبيعته البيانية االقتصادية، 
فيسترسل ويستطرد وُيطيل نَفَس السياق. ذلك ألن النورسي كان 

’
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يدرك قيمة اخلطاب وأن الكلمة هي وسـيلته الوحيدة للوصول 
إىل اآلخـر، ولذا كان حرصه كبريا علـى أن تأيت الصورة اليت 
ُتشّكلها الكلمات يف مستوى من االكتمال والتعبريية حبيث تفي 

بالغـرض التبليغي وتـؤدي وظيفتها على حنو فّعال.
وخطته يف التعامل مع اللغة أن يرصد الدوال األكثر قدرة على 
لة اخلطاب عامة،  تصعيد ُشحنة األداء؛ فقوة اإلفادة تأيت من حمصَّ
ألنه خطاب يتحرى األصالة التصرحيية الدقيقة وال يعبأ باإلنشائية 
اجلوفـاء أو الزخرفة الفارغه. مث تأيت مـن اختيار الكلمة املتأّهبة 
اليت متّد املتلقي حبمولة حمسوسـة من املعىن املقصود، ليجد املتلقي 
نفسه يتلقى محولة أبلغ ملموسـية من كلمة تالية يف السياق، مث 
من ثالثة ورابعة، إىل أن يراه قد استنفد الفكرة كلية واستوعبها، 
فيدرك عندئذ أن دوال اخلطاب النوري ال ُتسـتخدم بارجتال أو 
اعتباطية توصيلية، ولكنها ُتستخدم بوعي عميق وحترص على أن 
جتعل القارئ يتلقى من كل عناصر اخلطاب اللفظية حظا ملموسا 
من اإلفادة، كالضيف يستشـعر حرارة كل من وقف يف طابور 
التشـريفات يصافحه. "إن سر املناسـبة بني األشياء صّير أكثر 
األمور كاملرايا اليت تتراءى يف أنفسـها، هذه يف تلك، وتلك يف 
هذه؛ فكما أن قطعة زجاجة ُتريك صحراء واسعة، كذلك كثريا 
ما تذّكرك كلمة فذة خياًال طويال، ومتّثل نصب عينيك هيئة كلمة 

حكاية عجيبة وجيول بذهنك كالم يف عامل املثال املثايل".(٢)

التلوين بالتوصيف
قلنا إن التعبريية بالنسبة لألدب هي نوع من التشكيل اخلطايب 
يوائم العواطف وأحوال البـوح الروحي والوجداين اليت يعرب 
اإلنسان من خالهلا عما يسكنه من أحاسيس وأفكار ورؤى. ومما 
نسّجله يف هذا الصدد أن بديع الزمان النورسي يستخدم التلوين 
يف خطابه بسخاء كبري؛ والتلوين اخلطايب كما أسلفنا يعول على 
ترجيح لوازم لغويـة أو متممات داللية منها النعوت، ذلك ألن 
النعوت تنسجم مع طبيعة فّن التشكيل. يقول النورسي رمحه اهللا: 
"إن ذكر األوصاف الكثرية سبب للتجسيم يف الذهن واحلضور 

يف العقل واملحسوسية للخيال"(٣).
إن النعوت هـي مادة التلوين اليت تتحول ا الصورة األدبية 
إىل مشـهد تشكيلي حمسوس؛ إذ مثلما تعتمد الفرشاة هذا اللون 
أو ذاك للتعبري عن عاطفة من العواطف، فكذلك يصطنع اخلطاب 
املقّوم (الوصفي) من أجل أن يعني تلوينية شيء ما أو صبغته. لقد 

حتدث "ياكوبسون"(٤) عن حنوية الشعر وعن شعرية النحو، وقصد 
بذلك إىل طبيعة التركيب الذي تراعى فيه أحكام املعيار النحوي 

أو قد ال تراعى أحيانا نشدانا للخصوبة ودعما للشعرية.
واملهم أن النورسـي مارس التوصيف بصورة ال جدال فيها، 
إعرابا عن وازع تلويين ازدوجت بواعثه، فهو كما أسلفنا كان من 
خالل التلوين يسـتجيب لدواعي الوجدان؛ وهو من جهة أخرى 
كان يعزز العـدة البيداغوجية اليت جيهز ـا خطابه من أجل أن 
يضمن له االنتشار بني اجلماهري، ذلك ألنه كان يفاعل بقيم روحية 
جتريدية اقتضت منه أن ينحو منحى التشكيل والتلوين تقريبا ملعانيه 
من الناس، وتعميقـا حلقيقة تلك املعاين من خالل صبغها باللون. 
لذا رأينـا كيف لبث بديع الزمان ميد من مسـاحة النعوت رغبة 
منه يف اسـتيفاء الغاية التوصيلية. فالنعوت كانت من أهم فواعل 
التشـكيل والتصوير يف خطاب النورسي. وكما ميازج الرسام بني 
األلوان فيخلق االنطباع اجلديد، أو كما يراوح بني األصباغ ليعطي 
التعاكس املطلوب، فكذلك يصنع النورسي مع التلوينات اللغوية، 
إذ خيرج الصورة وقد لبسـت ِسَمتها اللونية على حنو يكفل هلا أن 

ختاطب املتلقي بالكيفية املناسبة واألسلوب املطلوب.
ولقد رأيناه يوظف الدوال لرسم اجلو الذي حييط بالفكرة أو 
املتولد عنها، وهذا بواسطة تغزيره منظومة املعاين املستثمرة، حبيث 
يأيت ترادف العبارات وجها من وجوه تعميق اللون. "نعم وبدون 
نوره تبكـي الوجودات لك إعداما، واألنوار ظلمات، واألحياء 
أمواتا، واللذائذ آالما وآثاما، ويصري األِودَّاء بل األشـياء أعداء، 
وما البقاء بدونه إّال بـالء والكمال هباء، والعمر هواء، واحلياة 
عذاب، والعقل عقاب، وتبكي اآلمال آالما"(٥). فتقنية الفرشـاة 
يف رسم هذا املناخ احلدادي استخدمت دوال معربة برز ا على 
الفور لون السـواد الذي أراد السياق أن يعرب عنه. ومن الواضح 
أنه فضًال عن املادة اللفظية اليت أعربت عن طبيعة املوقف هنا، فقد 
اسـتغلت اخلطابة فاعلية البالغة السيما الطباق: األنوار ظلمات 
/ األحيـاء أمواتا / اللذائذ آالما / األوّداء أعداء... فالتناسـب 
قام على هذا التداعي الذي سلسـل الـدوال وجعلها تنتمي إىل 
رادا. فلفظ "تبكي" يناسب يف  عائلة ذهنية متداعية عكسـا واطِّ
اإليعاز ألفاَظ إعداما، ظلمات، أموات، آالما، أدواء، بالء، هباء، 
عقاب... لذا كانت مبنـزلة األسـرة الداللية الواحدة. وجتميع 
هذه األلفاظ ذا الشكل، أفادت منه التعبريية وصنعت صبغتها. 
بل لقد تردد لفظ البكاء يف مستهل الفقرة وخمتتمها، وما ذلك إّال 
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ليعكس املرارة اليت حيس ا الكاتب إزاء فكرة اجلحود.
إن متادي الكاتب يف تثمري املقومات البالغية على هذا النحو 
يؤكد رغبته يف اسـتيفاء التلوين، فاستغالِل االستطراد ومرادفة 
املعاين. مث إن الوترية النحوية املتراسـلة رفعا ونصبا "املوجوداُت 
إعداًما / األنواُر ظلمات/ األحياء أمواتا / اللذائُذ آالما وآثاما..."، 
قد أضفت على السياق مستوى متادت به نربة األسى على حال 
واحدة. كما اسـتغلت الفرشاة جانب التجانس الصويت تصويرا 
جلنائزية املشهد: هباء.. هواء / عذاب... عقاب / آالم.. آمال.. 

إخل.. وهو ما استكمل به املشهد ُدكنَته.

متازج املشاعر واللغات يف حسه
يف قصيدة "بكاء القلب"(٦) يكشـف النورسي عن جانب مهم 
خيص اإلبداعية والوجدان الفين الـذي كان ينّفذ به أعماله؛ إذ 
استخدامه للغة العربية -يف الكتابة واخلطاب- ال حيول بينه وبني 
اإلعراب بأصالة عن مشاعره، فلم يكن اخلطاب بالعربية -على 
ما يبدو- يشّوش على خلوص تلك املشاعر، ومل يكن يغّير منها 
أو ُيزوِّر، فأحاسيسه اليت ظلت اللغة األم تتمرس ا، كان جيدها 

هي هي حني ينقلب إىل التعبري بواسطة اللغة العربية.
وال شـك أن قارئ هذا النص النظمي سيستشعر اخلصوصية 
األسـلوبية اليت ميزت بناءه، فكأا يف بعض مواطنها نص مترَجم، 
ومـا ذلك إّال ألّن النورسـي كان وهو يكتب جيد نفسـه موّزع 
القدرة اخلطابية بني أكثر من لسـان، ومل يكـن ذلك ليعوقه، بل 
لقد كان ميضي يف اإلنشـاء، ألنه طّوع األسـلوب العريب لدرجة 
االرجتال، وبات يصوغ به مشـاعره دومنا تكلف أو تصنع. فلذلك 
نلمـس أحيانا يف النص تلقائية كتلقائية األطفال، وتلك ميزة للنص 
وليسـت عليه؛ ألن الشعر اجلميل ظل دائما يصطنع عيون األطفال 
وأحاسيسهم ويصدر عن بكارة خواطرهم كلما أراد الشاعر أن يأيت 
بالعـذب واملدهش والفذ: "اعلم أن قليب قد يبكي يف أنيناته العربية 

بكاء تركيًّا بتهييج املحيط احلزين التركي، فأكتب كما بكيت:
ال أريد، من كان زائال ال أريد،
أنا فاٍن، من كان فانيا ال أريد،

أنا عاجز، من كان عاجزا ال أريد،
سّلمت روحي للرمحن سواه ال أريد،

بل أريد، حبيبا باقيا أريد،
أنا ذّرة، مشسا سرمدا أريد

أنا ال شيء ومن غري شيء،
املوجودات كلها أريد...

صحيفة الوجه فهرسة للخصوصية الفارقة
ِحسُّ التصوير يتبدى لدى النورسي يف تلك احلساسية اليت كان 
جيدها حيال صورة املاهيات واألشكال واملشاهدات، السيما ما 
خيص اإلنسان.. هذا الكائن الذي عرب اخلالق من خالل اهليئة اليت 

قده فيها عن كمال ما أبدعت قدرته ومجال ما أنشأت إرادته.
لقد خلق اهللا اإلنسان وجعل الوجه جملى حلسنه، بل إن وجه 
اإلنسان هو فهرس العالمات اليت متيز صاحبه، والزمام ملا يف َطلعته 
من مسات. ومن دالئـل قدرة اهللا اليت ال ُتَحّد أن الوجه ال ميكن 
أن يعكس إّال ماهية صاحبه، فخطوط الوجه خريطة ربانية فارقة 
بني البشر رغم الحمدودية أعدادهم. والنورسي حني يدير تفكريه 
يف مثل هذا اجلانب من عظمـة اخلالق فليس باعثه إىل ذلك هو 
الترف أو البحث عن احلديث املستطرف، ولكنه يفعل ذلك ألنه 
ميتلك الوازع الفين والتشـكيلي الذي مييز الفنان؛ إذ اهتمامات 
الرسامني وصناع اللوحات يستغرقها متثل الوجه، ومتييز خطوطه 
الواضحة واخلفية، ذلك ألن اإلبداعية تربز أظهر ما تربز يف ختريج 
مالمح الوجه املعرب، الوجه الذي ال ميكن أن تقرأ أسطره بسهولة 
وسطحية. والشاهد يف هذا هو ما يثريه فينا وجه "موناليزا" مثال: 
"اعلم أن وجهك يتضمن من العالمات الفارقة عدد أفراد اإلنسان 
املاضية واآليت، بل لو وجد الغري املتناهي من األفراد لتصادف كل 
واحد يف وجهك ما مييزك عنه، مع التوافق يف أركان الوجه، كأن 

الوحدة جتلت من وجهك يف كثرة غري متناهية".
فالرؤية النورية تصدر هنا عن وازع تصويري تشـكيلي ال 
يفوته أن يقرأ يف صفحة الوجه آية من آيات االختالف املظهري 
اليت هيأها اهللا لعباده، وأن يترّسم فيها مظهرا من مظاهر اإلعجاز 
الـدال على ُمطلقية إبداعية اهللا، بـل إن اخلطاب الذي عاجل به 
النورسـي هذه املسألة قد استرفد ماّدته التشبيهية من قاموس فن 
الزخرفة والنقش: "كأن الوحدة جتلت من وجهك يف كثرة غري 
متناهية"(٧)، بل إن هناك من العبارات ما حييل إىل احلقل التشكيلي 
ويوعز مبفرداته كقوله: "وجهك يتضمن من العالمات الفارقة"، 
فمثل هذا التعبري (العالمات الفارقة) مما يدور على ألسنة الرّقامني 

والنّقاشني والسيمائيني.
ولقد استرسلت اإلشارات إىل الوجه يف نصوص النورسي، 
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إذ رأى النورسي يف الوجه جماال داال على الوحدانية، وكل ذلك 
ألن النورسي فّنان تشده املساحات ومواطن التعبري سواء يف صورة 
اإلنسـان أو يف ملكوت اهللا: "فسـبحان من أدرج وكتب الغري 
املتناهي يف صحيفة الوجـه، حبيث ُيقرأ بالبصر وال حياط بالعقل. 
نعـم يقرأ بالنظر واضًحا مفصًال وال ُيـرى بالنظر إمجاُلُه، بل وال 
بالعقل أيًضا. فهو املعلوم املُْبصر، املجهوُل املطلق، واملشهوُد الغائب. 
فمحاٌل مبراتـب أن يكون هذا التخالف املنتظـم املفيد يف نوع 
اإلنسـان، والتوافق املّطرد املتناظر يف أنواع أمثال احلنطة والعنب، 
وكذا النحل والنمل والّسـمك، بالتصـادف األعمى واالتفاقية 

العوراء.. كالَّ مث كالَّ، إنه لصنعُة مسيٍع، بصري، عليم، حكيم".(٨)

اجلمال التجريدي
"ومن آيات ُحسنه أْن.. َزيََّن قلوب العارفني بأنوار مجاله املجرد"(٩). 
إن مثل هذه التعبريية اليت تدور يف خماطبات أهل الفن واملحيلة على 
عامل التشكيل ال تفتأ تواجهنا يف سائر رسائل النورسي، فهو مثال 
َم الصنعة اإلهلية يقول:  حني يتحدث عن اإلنسان باعتباره ُمَجسِّ
"اعلم أنك صنعة شـعورية حبكمة، حىت كأنك بوضوح الداللة 
على صفات الصانع جمسـم احلكمة النقاشـة، ومتجسد العلم 

م اخلبري مبا يناسب بناءك".(١٠) املختار.. وصورة القدر املرسِّ

الوجود كتابة ال متحى
الفكر الدياليكتيكي سـاهم يف طبع ملكة النورسي بطابع الثراء 
حبيـث تأتَّى هلذه امللكة أن تكون على دينامية متثلية زاخرة، ترى 
يف الصورة الواحدة إمكانات من الصور ال حتد. بل لقد تأسـس 
يقينه اإلمياين على رؤية وجودية بقائية نابعة من فهم ُيعّمق ظاهرة 
النماء اليت تطبع الكائنات العضوية وجتعل حياا دميومة مستمرة 
تتحول وال تفىن: "إن وجود كل ذي حياة هو مبثابة كلمة، تقال 

مث تكتب مث تغيب، دون أن تبيد".(١١)
إنه ذه الروح اليت تنفذ إىل ما وراء احلس والسطح، قد أدرك 
أن الكون كما هو منوط بضمان وكفالة حياة املخلوقات، هو أيضا 
منوط ومتكفل بواجبات أخرى ال نلمسـها يؤديها خلالقه تسبيحا 
ومحدا ومباركة وتعظيما: "شاهدُت أنه إن كان للحياة وجه واحد 
متوجه إىل "أنا"، فإن هلا مائـة وجه متوجه إىل احلي املحيي، وإن 
كانـت هلا نتيجة واحدة تعود إيل أنا، فإن هلا ألفا من النتائج تعود 
إىل خالقي، لذا فإن حلظة واحدة من احلياة أو آًنا من الوقت ضمن 

هذه اجلهة كاف جدا، فال حاجة إىل زمان طويل".(١٢)

هكذا يفكك النورسـي ظاهرة الزمن -باعتبار أن الزمن هو 
فاعلية احلياة األساس- من خالل متّثلها يف سياق حي من العالقات 
صة (احلياة - وجه - أنا - املحيي - نتيجة،... واألحداث املشخَّ

إخل.) ليضع أمامنا مستويات ال حتصى من الزمنية؛ الزمن األرضي 
(حلظة واحدة من احلياة)، الزمن القدسـي (الزمن الطويل)، فيما 
تضمن قوله "إن هلا ألفا من النتائج" سالسـل أخرى من الزمنية 
اليت يقتضيها منطق األشياء والعوامل وفق مواقعها وظروفها. فزمنية 
الصورة غري زمنية املرابط على ظهر سفينة بكوكب الزهرة. ذاك 
وجٌه من األوجه اليت متثل فيها النورسـي فاعلية الزمن وكثافتها 
وما متثله احلياة بالنسـبة لسيولة األبدية؛ إذ احلياة ليست إّال حلظة 
عابرة وإن بدت لآلدمي طويلة، إذ األمور نسبية واخلالق سبحانه 
وتعاىل هو مصدر هذه السـيولة اليت ال نعلم هلا منطلقا وال منتهى 

على التحديد.

الضوء واللمعان
ميكن رد اخللفية التصويرية اليت يصدر عنها النورسـي واملرتبطة 
مبجال الضوء والتألق واللمعان والترقرق اليت تشيع يف خماطباته إىل 
األماكن والبيئات اليت أقام فيها؛ ال سـيما خالل تلك السنوات 
اليت عاشـها متطلعا إىل االنعتاق واحلرية يف حمبسه بقرية "بارال" 
يها. إذ ال بد أن تكون تلك البحرية  ُيَصبِّح ُبَحريا العجيبة وُيَمسِّ
اليت أشبهت يف هيئتها ومنظرها الصفحة املترامية أو املرآة الكبرية 
املسـتقطبة لتوهجات الكواكب، قد تركت أثرها يف صنع ذلك 
اإلدراك اللماع الذي تعكسـه صور النورسـي وتشكيالته اليت 
طفحت ا نصوص الرسـائل: "رميت حجرا يف وسط حوض 
كبري تقول للدائرة املتشكلة من وقوع احلجر: واسعة.. واسعة.. 

واسعة.. كلما تتلفظ بواسعة تتظاهر دائرة الوسع..".(١٣)
فمداومة النظر إىل تلك املرآة الصقيلة املمتدة كأا البحر، ال 
بد وأن يكون قد نقش يف مواجد النورسي تلك األلفة اليت جعلت 
مشاهد الصقالة واإلمياض والتوهج تالزم ِمخياله وتبطن كثريا من 
مشاهده ورسوماته النصية، بل لقد ظلت صورة اللمعة والرشحة 
والقطرة واملرآة وغريها من املواد املتجانسـة مع أشياء هذا احلقل 

الشفيف دوال تدور وصورا تترجع يف منت الرسائل.
فاخلطاب ينقل إلينا مشـاعر الكاتب مـن خالل اإلمياءات 
املتلونة واإلشارات اليت تنعكس عليها آثار األضواء وااللتماعات 
املنبعثة من املجال من حوله، بل والنابعة من داخل روحه؛ إذ إن 
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تواصَله مع عوامل امللكوت بصـورة اعتكافية جيعل الروح على 
التماع دائم واحتراق مستمر ألا تستضيء بنور التسايح، وكل 
ذلك يغدو مشـاعر تتلبس عبارات وأقواال وتشكيالت خطابية 

تصطنع مجاليتها بذاا النصية وبروحها املعنوية معا.
فبدل أن يقرر النورسي أن ُبحرية "بارال" مثال كانت مسرح 
تأمالته، وأن الشمس كانت تنقدح على صفحتها الزرقاء فيتألأل 
املنظر بلون الذهب... بدل ذلك يتحول اخلطاب ذاته إىل مشهد 
وشاشة تشّع أشـياؤه (أي كلماته)، تشد عينيك وتوجه بصرك 
لتتوقف عند املعامل املشرقة اليت ُيجلِّيها لك نظر الكاتب، فيجعلك 
تعاين التألق النوراين والتكّسر الضوئي فوق سطح النص، وكأنك 
أمام بساط من زجاج أو من فَسيفساء. ذلك ألن اهتمام الكاتب 
يتركز على لفتنا إىل احلال التأثرية اليت يعيشها هو نفسه ونعين ا 

مظهر الترقرق الضوئي والتألق والصقالة الطافحة.
وسنجد هذه احلسية تطغى أكثر على نصوص بعض األجزاء 
من الرسـائل مثـل "اللمعات"، حبيث طفت احلسـية والضوء 
والنعومة على جسـد النص. كمـا أن دوال اللمعان واإلنارة 
والترقـرق قد جاءت عناوين وأمساء لفصـول، أو أحالت على 
تفريعات نصوصية يف رسـائل كثرية. وميكننا أن نرى يف تغلغل 
صورة املرآة يف وجدان النورسي على هذا النحو إعرابا منه عما 
لنفسه من شـفافية، ومن روح مرآتية تنظر إىل ما وراء األشياء 

وتستقبل انعكاسات احلقائق اليت ال تلقطها عيون اآلخرين.

اسم النور
إطالقه اسـم رسائل النور على إبداعاته يوحي مبنـزع متثلي قائم 
على املطابقة بني الدال واملدلول، فاملعاين عنده حقائق ال جمازات. 
من هذا املنطلق نقول إن كال من مضمون الرسائل وشكلها نورانيان 
حبكم منطق متاهي الشـكل يف جنس مضمونه؛ لذا كان النورسي 
ال يرى يف متون الرسائل جمرد حروف وكلمات ونصوص خطابية 
تلفظها األلسـنة، إمنا أحزمة من نور ومشـاعل مّتقدة، وُشـُهبا 

متوهجة، وقناديل تضيء بُدهن زيتونٍة ال شرقية وال غربية.
ليست املخاطبات يف ديوان الرسائل أقواال صّماء تستغلق عن 
الفهم، فهي رسوم وصور وتشكيالت تأخذ بيد السامع والقارئ 
بكامل األدب، وتسـري به ملء األنس وتنتهي به إىل جملسه من 
احللقة النورية، وتشّف عن أحوال وأفعال ووقائع حمسوسة تفاعل 

القلب والعقل والكيان.

فلقد أدرك النورسـي مدى خيبة األمة مبراصيد ال حتصى من 
النصوص البكماء العمياء ظّلت تتعاطاها عرب املراحل والعهود من 
غري ما جدوى وال نفع يف تغيري ما حبال الناس من أذى وحطة.. 
نصوص كانت على مستوى من العقم حبيث مل تفلح يف حتريك 

القلوب وال يف هز الضمائر وإطالق العزائم من عقاهلا.
لذا كان من الطبيعي أن يسـلح النورسي أعماله ليس ببالغة 
تورث النعاس وتثري يف النفس شـهوة االصطالء، ولكنها بالغة 
نفاذة ذات تأثري سحري، وقدرة تفعيل جذري... بالغة ال يتعذر 
عليها اقتحام األبواب املوصدة وفتح مغاليق القلوب الغلف. لقد 
كانت الرسائل فرق إغاثة ووحدات ميدان تبث الوعي اخلالص 
بني األوساط وتنشر الفكر املحيي بني الناس، وتبذل التعزية واألمل 

للمغبونني بكل حرارة ومصداقية وإنسانية.

احليِّـز والصوت
من الدقائق اليت يلتفت إليها النورسي حقيقة الصوت؛ إذ الصوت 
مادة، لكنها بغري جسم بدليل أا تنفذ إىل الفراغات على اختالف 
حجومها. فعالقة الصوت بالفضاء عالقة تناسب، إذ الصوت ينفذ 
يف الكهف نفاذه يف ُأَذين بعوضـة ال تكاد ترى بالعني. ونفس 
الشيء بالنسـبة أللفاظ القرآن، فهي تالئم األجواف والقوالب 
مبقاسـاا املختلفة: "كما أن لفظة قرآنية مثل "احلمد هللا" عندما 
تتلـى متأل الكهف الذي هو مبثابة ُأْذِن اجلبل، فإا متأل يف الوقت 
نفسه ما تشبه األذين الصغرية جدا لبعوض، فتستقر اللفظة نفسها 

فيهما معا".(١٤) 

(*) جامعة وهران / اجلزائر.
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  مشكلة البيئة من أهم القضايا اليت يواجهها اإلنسان يف 
العصر احلديث، فهذه املشكلة ال دد اإلنسان فحسب، 
بل دد حق األجيال القادمة يف عيشهم ضمن مناخ 
صّحـي. وبصفتها تلك تظهر أمامنا كقضية عاملية. واإلنسـان 
املعاصر الذي شهد اكتشافات مذهلة يف جمال العلم والتكنولوجيا 

مل يستطع التعامل مع الطبيعة بشكل متوازن.
ونعين بـ"البيئة" كل الظـروف الطبيعية اليت نعيش فيها مع 
الكائنات األخرى. فكما أن منـزل اإلنسـان وحديقته واهلواء 
الذي يستنشـقه واملاء الذي يشربه واملدينة اليت يعيش فيها والناس 
الذين يعيش معهم تشـكل جزء من بيئتـه؛ فإن الغابات واجلبال 
واألار والبحار اليت يشترك فيها الناُس هي األخرى جزء من بيئته. 
ونعين بقضايا البيئة فسـاد املناخ يف عامل الطبيعة الذي حييط بنا، 
وانقراض أنواع احليوانات، واالستهالك الزائد، وتلوث الطبيعة، 

عالوة على التلوث االجتماعي يف البيئة كالفقر واجلوع واهلجرة 
والقهر والقمع واألطفال املشردين يف الشوارع وإدمان املخدرات 
وغريها من القضايا. وعندما ُينظر إىل أساس تلك املشاكل، يظهر 
أن غالبيتها العظمى ذات مصدر إنسـاين. وهلذا يربط كثري من 
املسـلمني قوله تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت 
أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾(الروم:٤١) 
بقضايا البيئة، إذ من املعلوم أن أكثر ما يفسد التوازن يف الطبيعة 
هو االسـتهالك الزائد واإلسراف وهدر املصادر الطبيعية بشكل 

مفزع.

النظرة القرآنية حنو البيئة 
لقد غيّـر القرآن على مدى ثالثة وعشـرين عاًما -وهي الفترة 
اليت تنـزل فيها- نظرَة خماطبيه حنو العامل، وشكّـل فكًرا كونيًّا 

البيئة في القرآن الكريمالبيئة في القرآن الكريم

د. إبراهيم أوزدمري*

علوم

›
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جديًدا أساسه التوحيد. فالطبيعة اليت كانت بالنسبة للناس، تبدو 
كشـيء مهمل بال فائدة، قد عّرفهـا القرآن من جديد بأا آية 
من آيات اهللا، وبالتايل فإن أحد الشـروط الواجبة للوصول إىل 
اإلميان احلقيقي هو التأمل والتفكر يف الطبيعة كشـاهد لنعمة اهللا 

على اإلنسان.
إن أول أمـر يف القرآن هو "اقرأ". وليس املقصود من هذا 
األمر قراءة نص مكتوب أو شيء حمفوظ فحسب، بل هي قراءة 
من شّتى النواحي؛ فالعامل الذى كان -حسب التصور اجلاهلي- 
بال روح ومعىن، اكتسـب ذه القراءة مفهوًما جديًدا، وهو أنه 
يذكر اهللا ويسـبحه. فكل الذرات اليت يف هذا الكون الفسـيح 
تتوجه إىل اهللا مبشـاعر العبوديـة وتنـزهه عن كل نقص كأا 
قلب واحد مرصود لذكر اهللا. فاهللا تعاىل يعرفنا بنفسـه، وجيعلنا 
نشـعر بوجوده مع كل شيء يف هذا العامل، وكل ما يف الوجود 

هو انعكاس لقدرته وعلمه وجالله ومجاله.

 عناصر البيئة ىف القرآن 

أ - خلق الكون
أول برهان يربط القـرآَن بالكون هو حقيقة أنه خلق من عدم: 
َماَواِت َواَألْرِض أَنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة  ﴿َبِديُع السَّ
َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾(األنعام:١٠١)، إال أن هذا 
اخللق مل يكن بالصدفة، بل بعلم اخلالق وقدرته وإرادته. ومفهوم 

اخللق هو أحد املفاهيم األساسية يف التصور اإلسالمي. 
َجُر  ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن  َوالنَّْجُم َوالشَّ وقوله تعاىل: ﴿الشَّ
ـَماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن  َأالَّ َتْطَغْوا ِفي  َيْسـُجَداِن  َوالسَّ
اْلِميَزاِن﴾(الرمحن:٥-٨) يشد االنتباه إىل التوازن املوجود يف الطبيعة، 
ويعلـن أن احلفاظ على التوازن مـن القواعد الكونية اليت جيب 

علينا مراعاا.
وعندما يتحدث القرآن عن الكون يعلن أنه مسلم ﴿َأَفَغْيَر ِديِن 
َماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا َوَكْرًها  اِهللا َيْبُغوَن َوَلُه َأْسـلََم َمْن ِفي السَّ
َوإِلَْيِه ُيْرَجُعوَن﴾(آل عمران:٨٣). مبعىن أن كل الوجود أسلم إلرادة 
اهللا بشكل مطلق. فكل الوجود الذي نسميه الطبيعة، كأنه جنود 
تسمع وتطيع، وتنفذ واجباا الفطرية؛ أما املتوقع من املسلم، فهو 
التسـليم بإرادته احلرة لإلرادة األهلية يف جو من التوافق والتناغم 

مع الكون.

بـ- املاء كمصدر للحياة 
يؤكـد القرآن على أن املاء مصدر احلياة ﴿َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ 
﴾(األنبياء:٣٠). واملطر ينـزل من السماء بقياس وقدر  َشـْيٍء َحيٍّ
َماِء َماًء ِبَقَدٍر﴾(املؤمنون:١٨)،  معلوم، يقول تعاىل: ﴿َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ
واملاء الذى هو أهم ضرورات اإلنسان احلياتية منذ أن كان طيًنا، 

نعمة يف حد ذاته، كما أنه سبب ظهور كثري من النعم.

جـ- البحار واحمليطات 
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحًما   إن اهللا تعاىل يقول: ﴿ُهَو الَِّذي َسـخَّ
َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسـوَنَها َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه 
َولَِتْبَتُغـوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشـُكُروَن﴾(النحل:١٤). وينبهنا اهللا 
إىل الفائدة اليت حتققها البحار لإلنسـان: ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم 
ْلَناُهْم َعَلى  يَِّباِت َوَفضَّ َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال﴾(اإلسراء:٦٦). َكِثٍري ِممَّ

د- السحب واملطر 
عندما طلب أهل مكة من الرسول  املعجزات نزلت آية ﴿ِإنَّ 
ـَماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك  ِفي َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن  الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل اُهللا ِمَن السَّ
َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِريِف 
ـَماِء َواَألْرِض َآلَياٍت ِلَقْوٍم  ِر َبْيَن السَّ ـَحاِب اْلُمَسخَّ الرَِّياِح َوالسَّ
َيْعِقُلوَن﴾(البقـرة:١٦٤). وهذا يعين أن أكرب معجزات اهللا وأدومها 
هي العامل الـذي حولنا وحييط بنا، إذ يوجد فيه دالئل ال حصر 
هلـا على وجود اهللا ووحدانيته ومن ضمنهـا املطر، قال تعاىل: 
﴿َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرَِّياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا َأَقلَّْت 
َسَحاًبا ِثَقاًال ُسْقَناُه لَِبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ 

ُروَن﴾(األعراف:٥٧). الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
والقرآن عند احلديث عن املطر يوجه النظر إىل الكائنات برؤية 
كلية ويصور العامل كأنه َمنـِزل: ﴿الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِفَراًشا 
َماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا  َماَء ِبَناًء َوأَْنَزَل ِمَن السَّ َوالسَّ
َلُكْم َفَال َتْجَعُلوا ِهللاَِّ أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعَلُموَن﴾(البقرة:٢٢). فاألرض اليت 
هي جزء من هذا الكون مت متهيدها لإلنسـان وأقيمت وفق نظام 

معني، ومت تزويد األرض باملاء لتنمو الكائنات احلية وتعيش. 
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هـ- الرعد والربق 
الرعد والربق والصواعق -مـن منظور قرآين- خملوقة هللا، تذُكره 
وتسـّبحه؛ فالقرآن الكرمي قرا باملالئكة ﴿َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه 
َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه﴾(الرعد:١٣). فهذا الرعد الذي يكون مع الربق 
وُيسمع بعده مدويا يف الفضاء كأمنا ينـزع القلوب من مكاا.. 
وهذا االنشـقاق والصوت الرهيب املتجاوب من أفق إىل أفٍق آخر 

يسبح اهللا ويعظمه معلنا نعمته ورمحته وعظمته وكربياءه.

و- اجلبال 
إن الذي خلق الكائنات وخلق السـماوات بغري عمد هو الذي 
خلق اجلبال أيضا وأرساها على األرض لئال يتضرر اإلنسان ﴿َوُهَو 
الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسـَي َوأَْنَهاًرا﴾(الرعد:٣). وأيضا 
فاجلبال كانت تسبح اهللا مع داود : ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا 
ْيَر َوأَلَنَّا َلُه اْلَحِديَد﴾(سبأ:١٠). فكأنه  َفْضًال َيا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّ
يصل أثناء التسبيح إىل درجة القرب إىل اهللا والبعد عن نفسه حىت 
إن كل احلجب اليت بينه وبني الكون تزول، وتسـتكمل خواصه 
خبصائص الكون وتتحد تسبيحاته بتسبيحاته، ونتيجة هذا تردِّد 

الطيور واجلبال تسابيحه.

ز-األنعام:
وينبه القرآن الكرمي إىل أن احليوانات هي أجزاء هامة يف املنظومة 
الكونيـة املتكاملة، وأا أمم أمثالنا ﴿َوَما ِمـْن َدابٍَّة ِفي اَألْرِض 
َوَال َطاِئـٍر َيِطُري ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمـٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب 
ِمْن َشـْيٍء ُثمَّ إَِلى َربِِّهْم ُيْحَشُروَن﴾(األنعام:٣٨). أي إن احليوانات 
مثل اإلنسان؛ خلقت يف بادئ أمرها من تراب، وأخذت مظهر 
احلياة، ومت حتديد أرزاقها وآجاهلا، حسـب تقدير معني، وهي 
تعيش جمتمعة مثلكم، وتتقارب أو تتباعد من بعضها البعض وفق 
قوانـني حاكمة ونظم خاصة يف دائـرة التقدير اإلهلي، وهي يف 

خصائصها املرئية واخلفية تعد أمما أمثالكم.
والقرآن الكـرمي يريد من العرب وهـم أول املخاطبني أن 
ينظـروا بدقة وتفحص إىل اإلبل الـيت عرفوها جيدا وهي جزء 
ال ينفصـل عن حيام اليومية، فيقول: ﴿َأَفَال َيْنُظُروَن إَِلى اِإلِبِل 

َكْيَف ُخِلَقْت﴾(الغاشية:١٨). 
واملخاَطبون بالقـرآن الكرمي كانوا يرون بكل تأكيد إبَلهم، 
ولكن القرآن الكرمي يدعو اإلنسان إىل أن ينظر إىل الطبيعة وكل 

مـا حتويه بعني جديدة بإصرار واطراد كإشـارات على وجوده 
سبحانه وتعاىل.

وحينما يوبخ اهللا تعاىل الكافرين يقول: ﴿َأَوَلْم َيَرْوا أَنَّا َخَلْقَنا 
ا َعِمَلْت أَْيِديَنـا أَْنَعاًما َفُهْم َلَها َماِلُكوَن  َوَذلَّْلَناَها َلُهْم  َلُهْم ِممَّ
َفِمْنَها َرُكوُبُهْم َوِمْنَها َيْأُكُلوَن  َوَلُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفَال 

َيْشُكُروَن﴾(يس:٧١-٧٣). 
والواقع أن الشـيء الذي يريده املوىل تعاىل يف مقابل إنعامه 
على اإلنسان بتلك احليوانات ما هو إال شيء بسيط يستطيع أي 
إنسان أن يقوم به. وذلك بأن يذكره جل وعال ويشكره ويقوَل: 
َر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنَني﴾(الزخرف:١٢- ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َسـخَّ

١٣). ويلفت القرآن النظـر إىل اخليل أيضا فهي خملوقات أصلية 

وهامة حيث يقسـم ا املوىل عز وجـل: ﴿َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا 
  َفَأَثْرَن ِبِه َنْقًعا  َفاْلُمِغـَرياِت ُصْبًحا  َفاْلُموِرَياِت َقْدًحا 

َفَوَسْطَن ِبِه َجْمًعا﴾(العاديات:١-٥).
ويف سياق قصة سيدنا سـليمان يشري إىل وجود تواصل بني 
النمل واإلنسان وبني النمل وبعضه البعض؛ فإنه عليه السالم كان 
يتقدم جبيشـه من اجلن واإلنس والطـري، وكان النمُل يتجه حنو 
واد به حشـد كبري من النمل على رأسه منلة، فقالت بُلغة مقبولة 
ومتداولـة فيما بينها من خالل تواصل وختابـر خاص: ﴿َيا أَيَُّها 
النَّْمُل اْدُخُلوا َمَسـاِكَنُكْم َال َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َال 
َيْشُعُروَن﴾(النمل:١٨). ففِهم سيدنا سليمان ما قالته النملة، وتبّسم 
وشـكر ربه على تلك النعمة اليت أنعم ـا عليه حيث عّلمه لغة 

احليوانات.
والقرآن الكرمي قد ذكر يف كثـري من اآليات الطيور أيضا؛ 
إنه يتعجب مـن أولئك الذين يطلبون مـن النيب إثبات وجود 
ْيـِر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت  ْم َيَرْوا إَِلى الطَّ اهللا تعاىل، فيتسـاءل: ﴿َأَولـَ
َوَيْقِبْضَن﴾، مث يضيف: ﴿َما ُيْمِسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّْحَمُن إِنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء 

َبِصٌري﴾(امللك:١٩).

املخلوقات أمانة اهللا لدى اإلنسان
فأسـاس مفهوم الطبيعة الذي بّينه القرآن، يعتمد على أن مجيع 
الكائنات (احلية وغري احلية) مبا فيها اإلنسان خملوقة هللا سبحانه؛ 
فاإلنسان والطبيعة ذا املفهوم ليسا عنصرين منفصلني أو غريبني 
عن بعضهما البعض، بل مها أمة خلقت من ِقبل اخلالق نفسـه. 



٣٣السنة الثانية - العدد (٧) ٢٠٠٧

وجيب على اإلنسان أن يتعامل مع الطبيعة واملخلوقات اليت فيها 
باملسؤولية وعدم اإلسراف.

وقـد قام إمساعيل ر. فاروق بتلخيـص مجيل ملحاور عالقة 
اإلنسان بالطبيعة كالتايل:

• إن الطبيعة ليست ملكا لإلنسان، وإمنا هي ملك هللا تعاىل.
رة لإلنسان وميكنه أن يتصرف فيها، ولكن  • إن الطبيعة مسـخَّ

من خالل قواعد واضحة. 
• ال بد لإلنسـان أن يتصرف مع الطبيعة بصورة  أخالقية لدى 

استفادته منها واستخدامه هلا. 
• على اإلنسـان أن يبحث يف العلوم الطبيعية والنظام العام هلا 

وحياول فهم القوانني الدقيقة الرائعة املودعة فيها.
والسـبب يف كل هـذا هـو أن "األمانـة" (خالفة اهللا يف 
األرض) عرضت على السـماوات واألرض واجلبـال ﴿َفَأَبْيَن 
َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشـَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اِإلْنَسـاُن إِنَُّه َكاَن َظُلوًما 
َجُهوًال﴾(األحـزاب:٧٢). وإفسـاد التوازن البيئـي جرمية تتناقض 
مع مفهوم خالفٍة ُتفسـد وتدمر نظام الطبيعة، ألن اخلليفة يعين 
ل الذي قام  الوكيـل، والوكيل ال جيوز له أن خيـون أمانة املوكِّ
خبلق نظام متكامل هلذا العامل وجعله مبثل هذا التناغم والتناسق. 
والذي يقوم بتخريب وإفسـاد هذا النظام والتناغم ال شك أنه 

وكيل سيء.
فاإلنسان له حق االسـتفادة من الطبيعة، ولكن ال يعين ذلك 
اسـتخدامها بصورة غري الئقة. وعليه أن ال ينسى أنه -مبقتضى 
األمانة اليت حيملها- مسـؤول عما يفعله وأنه سيحاسب يوما ما 
على ما اقترفه جتاه غريه مـن كل املخلوقات ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل 
ٍة َشرًّا َيَرُه﴾(الزلزلة:٧-٨). كما  ٍة َخْيًرا َيَرُه  َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َذرَّ
أن رسولنا الكرمي قد نّبه إىل ذلك بقوله: "لتؤّدّن احلقوَق إىل أهلها 
يوم القيامة حىت يقاد للشاة اَجلْلَحاء من الشاة الَقْرَناء."(رواه مسلم).

إسراف مصادر الطبيعة إمث
ومـن هذه الزاوية فإنه يتضـح أن اهللا تعاىل هو الذي قدر النعم 
كلها وأن الشـكر عليها هي مسؤولية أخالقية. والقرآن الكرمي 
يلوم الذين ال يـرون نعم اهللا كآي من آياته، وال يتفكرون فيها 
أو ال يعتـربون ا، ويف النهاية يكفرون بنعـم اهللا بدال من أن 

يشكروها. 
إن اإلسـراف ليس جمرد هدر للمصادر فحسب، بل هو يف 

الوقت ذاته عدم احترام للخالق سبحانه والذي هو صاحب كل 
هذه النعم وخالقها. واإلسـراف ال يؤثر علينا فحسب، بل على 
األجيال القادمة أيضا. وقول اهللا تعاىل: ﴿إِنَّا ُكلَّ َشـْيٍء َخَلْقَناُه 
ِبَقَدٍر﴾(القمـر:٤٩) ينبـه إىل أن على اإلنسـان احلفاظ على هذا 

الـ"قدر" وعدم اإلخالل به.
فجميـع الكائنات خملوقة هللا تعاىل؛ فاهللا تعاىل هو الذي زين 
السماوات بالشـمس والقمر والنجوم، وزين األرض مبختلف 
األزهار واألشجار واحلدائق وغريها، وهو الذي جيري املاء على 
األرض وميسك السـماء بغري عمد وينـزل الغيث، وهو الذي 
أوجد النباتات واحليوانات أزواًجا وحقق هلا التكاثر، وفوق كل 

ذلك هو الذي خلق بين اإلنسان.
إن الطبيعة ملـك للموىل عز وجل، وحنن أمناء وخلفاء هللا 
على وجه األرض، ولسنا مالكني هلا حىت نتصرف فيها مبا نشاء 

وبدون ضوابط.. وكل شيء فيها هو آية على وجوده تعاىل.
وعلى حـني ينبهنا القرآن الكرمي باسـتمرار إىل ذاك البعد 
الربـاّين للطبيعة، فإنه يعود ويؤكد على أن اإلنسـان الذي هو 
خليفة ومسـؤول عن كل أعماله احلسـنة منها والسيئة سوف 

حياسب يوم القيامة عن كل تصرفاته حيال هذه األمانة. 
إن يوم الدين لن يكون للحسـاب على العالقة بني اإلنسان 
واإلنسان وبني اإلنسان واملجتمع وحسب؛ بل وعلى العالقة بني 

اإلنسان والطبيعة أيضا.
وخالصة القول: إن املسلم احلقيقي يهتم حبماية البيئة وحبها 
وكلِّ مـا ا من أحياء، ألا ملـك اهللا؛ فهو الذي خلقها وهو 
الذي ائتمننا عليها. إنه التـزام واهتمام أخالقي أكثر من كونه 

التزاما قانونيا. 
وأما احليوانات املوجودة يف هذا العامل فهي أمم مثلنا. وكل 
ما يف هذا العامل يسـبح اهللا بلسانه اخلاص به، ويتحرك حنو تنفيذ 

أوامر اهللا تعاىل. 
وقوانني الطبيعة ما هي إال تنفيذ ألوامر اهللا تعاىل.

إن اإلنسـان بصفته خليفة اهللا له احلق يف أن يسـتفيد من 
الطبيعة بشـرط خضوعه هللا تعاىل، وطاملا خضع هللا، خضعت له 

املخلوقات.

(*) كلية اإلهليات، أنقرة / تركيا، واملقال مترجم من اللغة التركية.



أ.د. عرفان يلماز*



فـــة.  ئنـــات ميـــالد لإلنســـانية كا إن ميـــالد فخـــر الكا
فقبـــل تشـــريفه كانـــت الدنيـــا فـــي مأتـــم عـــام. وبفضلـــه تميـــز 

النـــور عـــن الظـــالم، وتحـــول الكـــون إلـــى كتـــاب يقـــرأ،
 فـــكأن كل شـــيء قـــد بعـــث  مـــن جديـــد.

* * *

  عزيزي عبـد اهللا! لقد كنُت دائًما أحتدث بامسك، 
وأقوم بإبالغ اآلخرين مطالبك وأفراحك وأحزانك 
ملا  الترمجان  بدور  وأقوم  واسـتياءك،  واستبشارك 
يدور يف َخَلدك من األحاسـيس، وَيْعَلـُق بذهنك من األفكار. 
وامسح يل أن أحتدث هذه املرة عن نفسـي، وحذار أن يتبادر إىل 
ذهنك أين قد حسدت إخواين اآلخرين من األعضاء واجلوارح، 
بل على العكس؛ فنحن ال نتحاسـد فيما بيننا، بل يقوم كل مّنا 
مبساعدة الضعيف منا ويؤدي واجبه الذي أناطه اهللا به يف تساند 
وتعـاون تامني، فليس ألحد مّنا فضـل على اآلخر. وحنن نقوم 

بأداء واجباتنا ووظائفنا حسب ما أمرنا به ربنا.
فكل مّنا قد خلق علـى هيئة وذا خصوصيات ومزايا توافق 
وظائفه، فمن غري املعقول احلديُث عن فضل أحد مّنا على اآلخر 
أو انتقاصـه، فلن ترى فينا أحدا خلق عبًثا. غاية ما يف األمر أين 
أردت أن أظهـر لك أين ال أقلل من أمهية اجلوارح اُألخرى، بل 

قصدي هو أن أبعثك على التفكر املشفوع بأحاسيس الشكر. 
وقد يتصورين البعض وكأين قطعة حلم غليظة ال أسـتقر يف 
مكاين، واحلال أين لسـت قطعة حلم عادٍي بتاًتا، فقد يستطيع 

األطباء احلّذاق التوصل إىل تشـخيص بعض األمراض عن طريق 
لوين؛ فمن أشهر تلك األعراض أن لوين يكون أبيض يف اُحلّميات، 
وُبّنـيًّا غامقا يف ُحّمى التيفوئيد، وأسود يف الفطريات، ويكون 
سـطحي أملس (غري خش) عند نقص احلديد وفقر الدم ونقص 

احلامض النيكوتيين الذي هو من فئة الفيتامينات "ب".

مهامي ووظائفي
وإن سـألت عن وظيفيت الرئيسية اليت تتبادر إىل األذهان فيمكن 
اجلواب بأنين آلة النطق الذي هو امليزة اليت متّيزك وأبناء جنسـك 
من بين اإلنسان عن سائر أصناف احليوانات، غري أن القدرة على 
النطق ليس منوًطا يب وحدي؛ فقبل كل شـيء، إن املخ املتحكم 
يف كل اجلوارح ينظم كل حركايت أثناء الكالم، ألنه هو املنسق 
يل ولكل األعضاء. ويسـاعدين يف متكينك على الكالم أسناُنك 
وشـفتاك وباألخص األوتار الصوتية اليت يف حنجرتك، ورئُتك 
اليت هي مبثابة مضخة هواء. فقد الحظت كيف أن أعضاء كثرية 

تتعاون فيما بينها لتتمكن أنت من الكالم.
ويل مهمـة ثانية وهـي أن أقوم بدور البّواب واملشـرف 

علوم
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ألسـاعدك على تذوق طعوم ما ال حيصى مـن أنواع الفواكه 
واألطعمة اللذيذة، وبفضل ذلـك تكون على علم ودراية بكل 
ما تتناوله من املأكوالت النباتيـة أو احليوانية. ولوالي ملت من 
جراء كثري من النباتات الّسـامة اليت تتناوهلا إلشباع بطنك وسد 
َجوعتـك، وإين مبجرد ما ُأالِمس كثًريا مـن املواد املّرة الكريهِة 
الطعِم أعرف يف الوقت نفسـه أا سامة ومضرة، وأنبهك فوًرا 
إىل أن ُمتّجها؛ وباملقابل إنك حينما تتناول األطعمة احللوة اللذيذة 
أكون وسيلة لتذكر ربك صاحب القدرة الالائية وتشكره على 
إنعامه عليك مبثل هذه النعم، ولكن مي وشـغفي هلذه الدرجة 
بالطعم اللذيذ هلو ابتـالء وامتحان لك. فعليك أن تكون حِذرا 
وتضبط نفسك، فاخلالق جل وعال ربط هذا اجلانب مين بنفسك 
ليكون مبثابة ُسّلم لك حنو املعايل، ولكن إذا وقعت يف فخ النفس 
ِذ الطعم املودعة يفَّ كأن  وأسـأت اسـتخدام قابلية التذوِق وتلذُّ
تأكل وتشرب كثًريا إىل حد اإلضرار جبسمك، فأنت ستتحمل 
مغبة ذلك وتدفع مثنه. فإين مبقتضى مهميت املنوطة يب أتذوق كل 
شيء، وأما االنضباط واستعماُل اإلرادة وعدُم الرضوخ ملطالب 
النفس فهو مـن مهامك أنت؛ فقد تأكل من احللوى (الَبْقالوة) 
شـرحية واحدة أو عشر شـرائح، ويف كل مرة فأنا لن أستطيع 
منعك من ذلك ألن عملي هو اسـتذواق الطعوم وال شيء غري 

ذلك، فإياك أن تلومين على ذلك. 
ويل مهمة أخرى ال يعلمها كثري من الناس وهي أين بتحركي 
داخل الفم أبعث على تولد ضغط سـالب (-)، وقد تتساءل: 
"ماذا ُيجدي هذا الضغط السالب؟" إن هذا النوع من الضغط ال 
ع من ارتضاع أثداء أمهام، فأنا  بد منه ليتمكن األطفـال الرُّضَّ

بذلك أسّهل عليهم عملية الرضاع.
ا يف أداء عملية املضغ والبلع، -كما  وأيًضـا يل دور مهم جدًّ
ال خيفى على كثـري من الناس-؛ فأنا أقوم بتقليب ما تتناوله من 
األطعمة واألغذية يف فمك وأخلطها كما خيلط اخلّالط (املاكنة) 
األمسنَت، وأبللها وألّينها مبـا ُتفِرزه الغدد اللعابية من اإلفرازات 
وأجعلهـا مهيأة للبلع، وأخًريا أدفع اللقمـة إىل البلعوم لتبلعها. 
ا أثناء قيامي ذه األعمال؛  وعليَّ أن أكون حـذًرا ومتيقًظا جدًّ

فأي خطـأ وإمهال يبدر مين قد يؤدي إىل أن تَعّضين أسـناُنك 
وبالتايل أسبب لك األمل.

تركيبيت العجيبة
وال بد ألدائي هلذا الكّم من الواجبات والوظائف من بنية تتمتع 
بتركيبة دقيقة مؤلفة من أنسجة وخاليا فائقة الدقة. وفعًال إن ربنا 
الذي ال خيلق شيًئا عبًثا جهز لكل مهمٍة ما يناسبها من األجهزة 

اخلارقة من حيث مجال الصنعة ودقتها.
وهيكلي األصلي يتألف من سبع عشرة عضلة متشعبة وممتدة 
إىل شـىت اجلهات، ومثاين عضالت منها مزدوجٌة يتخللها نسيج 

دهين وكمية من الغدد اللعابية.
 وأستطيع تغيري حجمي وشـكلي ووضعي أكثر بكثري من 
األعضاء األخرى؛ فأنا أكثر األعضاء املودعة فيك مرونة وقابلية 
على احلركة وتغيري الشـكل. ولكي أستطيع التحرك حبرية تامة 

ي هذا الكّم من العضالت بغشاء خماطي. حنو كل اجلهات ُغطِّ
وتوجد على سطحي وجوانيب نتوءات تسمى "اُحلَليمات". 
وهذه اُحلَليمات هلا أشكال متعددة، وحتتوي على براعم التذوق 
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اليت يتحقق من خالهلـا عملية التذوق، وعلى الغدد اللعابية اليت 
تسـاعد على بقائي دائًما رطًبا وندّيا، وال توجد هذه الرباعم يف 
الثلث األخري من جهيت اخللفيـة (اجلذر) اليت ُصوَِّرت حدودها 
بأا على شـكل "٧"، وتوجد يف هذا القسـم كمية كبرية من 
الغدد اللعابية واألنسجة اللمفاوية اليت تعرف باللَّْوزات اللسانية. 
وكثري مـن امليكروبات اليت تدخل الفم َتْعَلُق ذه املنطقة وحيال 

دون إضرارها باجلسم.
وتسـمى اُحلليمات اليت تغطي سطح اللسـان بأمساء خمتلفة 
حسب أشكاهلا (اخليطية – الكمئية –الكأسية)، وال توجد براعم 
التذوق يف حليمايت اخليطية، فدورها املساعدة على حتريك الطعام 
وتقليبه أثناء املضغ والبلع بفضل سطحها اخلشن واحتكاِكها به. 
وذه احلليمات أحّول أجزاء الطعام اليت فتَِّتْت باألسـنان وُبّللت 

باللعاب إىل ُلَقيمات يسهل بلعها.
واحلليمات الكمئية (اليت تشـبه الكمأ: الفطر) املتوزعُة يف 
ثنايا احلليمات اخليطية هي على شكل ُعقد، وتتواجد يف املنطقة 

الوسطى من ظهر اللسان، وحتمل يف طياا براعم التذوق.
وأقل احلليمات عدًدا لكن أكربها حجًما هي اليت حتدثنا عنها 
آنًفا بأا توجد يف اجلزء اخللفي من قاعدة اللسان وتتموضع على 
شكل رقم سبعة (٧)، وتسمى هذه احلليمات الكبرية اليت يصل 

عددها حوايل ١٣ حليمة باحلليمات الكأسية. وهذه أيًضا حتمل 
براعم التذوق.

وتوجـد علـى كل واحد من براعم التـذوق املوجودة يف 
احلليمات الكمئية حوايل ٥٠-٧٠ خلية مستقبلة للتذوق. وُعمر 
هذه اخلاليا يتراوح بني ٧-١٠ أيام. واخلاليا اليت متوت بسـبب 
تناول األطعمة احلارة أو األسيد (احلامض) خيلق بدًال عنها خاليا 

جديدة ترتبط برؤوس األعصاب الذوقية.
وال بد لقيام مسـتقبالت التذوق بـأداء وظائفها أن تكون 
املـادة اليت تتناوهلا مبللة وذائبة يف املاء، ولذلك ال أسـتطيع أن 
أتذوق األشياء اجلافة فور تناوهلا، ولكن ما إن تتبلل وتذوب هذه 
األشياء إىل حد ما حىت تقوم خاليا التذوق اليت يتم فيها التحليل 
يف وقت قصـري أدق مما يفعله أي خمتـرب كيميائي.. تقوم هذه 
اخلاليا بتحويل هذا املحلول الكيميائي إىل تيار كهربائي وتوصله 

إىل دماغك، وهذه العملية تؤدي إىل إحساس الدماغ بالطعم.

أنواع الطعم
ومـع أن أنواع الطعم كثرية إال أا تنقسـم إىل أربعة أقسـام 
رئيسية؛ فاخلاليا اليت تستقبل الطعم احللو جمتمعة يف اجلزء األمامي 
مّني، واليت تسـتقبل الطعم املاحل قد توزعت بشكل متوازن يف 
السطح العلوّي، واملستقِبلة للمّر يف القسم اخللفي، بينما املستقبلة 
للحامض قد توزعت على جانّيب. وأما القسم السفلّي مين فهي -

بدءا من القمة إىل أسفل الفم- طبقة خماطية ملساء ال توجد فيها 
حليمات، وهذه املنطقة يبدو لوا بنفسـجيا ألن معظم عروقي 

اليت أتغذى ا متر منها.
وهناك مثل يضرب لّلسـان ِكناية عـن كثرة الكالم حيث 
يقال: "ليس للسان عظام"، ولكن هذا خطأ، فإن يل أيًضا عظًما 
ذا رأسني، والعضالت واألنسجُة الرابطة اليت يف جذري تربطين 
بعظمي هذا ربًطا حمكًما، وهذا العظم مرتبط بفكك األسـفل. 
ولكن ألنه ليس يف القسم األمامي مين فال يشكل عائًقا حلركيت، 

وبالتايل أنطق بكل ما يدور يف قلبك وعقلك بسهولة ويسر.

أعراضي وأمراضي
وكمـا أن لألعضاء األخرى أمراضا تتعـرض هلا، فإين كذلك 
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أتعرض لألمراض. واحلقيقة أن معظم هذه األمراض هي من جنس 
ما تتعرض له األعضاء األخرى أو من مرض ناتج من خلل أْيِضيٍّ 
عام، لكنها يف الوقت نفسـه تؤثر سـلبيًّا على مظهري اخلارجي 
وتغري لونه. فعلى سبيل املثال؛ إن أكثر ما أتعرض له من األمراض 
هي القروح األفثية (الُقالعية)، ففي حني أن منها ما يعرض نتيجة 
التوتر النفسـي واألرق ونقص الفيتامينـات، فهناك من القروح 
القالعية ما يكـون من أعراض مرض "جت" والذي يتعرض له 
اإلنسـان نتيجة خلل يف االمتصاص. وهذه القروح منها ما يدوم 
ملدة أسابيع ويؤمل كثًريا، ففي هذه احلالة قد تعاين يا عبد اهللا كثًريا 
مـن األوجاع، خصوًصا أثناء الـكالم أو تناول الطعام. ومرض 
الزهري (الفرجنـي) والقوباء وأمثاهلا من األمراض تظهر أعراضها 
عليَّ على شـكل قروح. وقد يؤدي التدخني وتناول الساخن من 

الطعام والشراب إىل إصابيت بالسرطان.

عزيزي عبد اهللا!
إن أعضاءك اليت ال تنطق عادة قد حتدثْت عن نفسها بلساا، وأما 
أنا فأتكلم على الدوام، غـري أين كنت أقوم دوًما بدور الترمجان 
عن أحاسيسك وأفكارك، وعلى كل حال فجميع ما أتفّوه به من 
خري أو شر فوباله عليك، ألين يف هذا األمر مربوط بإرادتك، وأما 

اليوم فقد تكلمُت بلساين وباسم خالقي.
 ويوجـد يف تراثكـم مثل رائع يقـول: "حافظ على يديك 
ولسـانك وصلبك"، وكما ُيفهم من هـذا املثل فإنه ليس بيدي 
. واعلم  احلفاظ على نفسـي وليس ألحد غريك أيًضا احلفاظ عليَّ
جيًدا أين لسـت عبارة عن جمموعة مـن األعصاب والعضالت، 
وإياك أن تنسـى أين قد أكون آلة وواسطة لسموك إىل املعايل أو 

هبوطك إىل احلضيض.
ومـن اآلن فصاعًدا إذا أكلت تفاحـة مثًال فال تبلعها قبل أن 
متضغها جيًدا، بل امضغها على مهل وتريث إىل أن أتذوقها جيًدا، 
وبذلك جتد الفرصة ألداء الشـكر على تلك النعمة، و تتفتح لك 
اآلفاق الواسـعة حنو إدراك العبودية جتاه ربك الذي رزقك تلك 

التفاحة وأودعين يف فيك لتتذوق طعمها.

(*) جامعة ٩ أيلول / تركيا. الترمجة عن التركية: أجري أشيوك.

مفتاح العالم

ملولدك الشريف هلَّل الكون وابتهج، 
وطربت املالئكة وَزَهْت، 

وتفتحت ورود األرض والسماء، 
وغرَّدت األطيار، وأنشدت البالبل، 

وسقطت الطالسم، 
وُفكَّت األلغاز،

وأصبحت الكائنات كتاًبا مفتوًحا،
يقرؤه األمّي والفيلسوف... 

* * *
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  لإلنسان يف هذه احلياة رسالة ذات وجهني: أوهلما 
عبادة اهللا تعـاىل مبا أمر، وثانيهما حسـن القيام 
بواجبات االسـتخالف يف األرض بعمارا وإقامة 

عدل اهللا فيها.
وهذه الرسـالة بشـقيها ال يفهمها فهًما كامًال إال أبناء 
وبنـات اجليل القرآين الذين تربوا على هذا الكتاب العزيز. ومن 
هنا كان احلرص على العودة بأجيال أمة اإلسـالم إىل هذا اجليل 
القرآين واستكمال بنائه العلمي والتربوي حىت يعود لألمة جمُدها 

الّتليد، ودورها يف هداية البشرية الضالة التائهة.

بعث النازع العلمي يف رجل القرآن
تعرف "العلوم" لغة بأا جمموع ما علمه اإلنسـان من معارف 
وأخبار جتمعت له عرب الزمن يف خمتلف األماكن والعصور مرتبة 
حسـب ما تتعلق به من أمور. ويشـمل ذلك كال من املعارف 
املوهوبة اليت علمها اهللا تعاىل ألبينا آدم  حلظة خلقه، ووّرثها 
لبنيه من بعده، وأنزهلا على عدد من أنبيائه ورسـله؛ كما يشمل 
املعارف املكتسبة واليت مجعها اإلنسان عرب العصور من جتاربه يف 

هذه احلياة ومن استقرائه لسنن اهللا يف الكون، وحماكاته ملا أوجد 
اهللا تعاىل فيه من خلق. ويشـمل ذلك هداية اهللا سبحانه وتعاىل 
اليت أنزهلا على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، وأكملها وأّمتها 
يف القرآن الكرمي ويف سـنّة خامت األنبياء واملرسلني صلوات اهللا 
وسالمه عليه وعليهم أمجعني. كما يشمل كل املعارف املكتسبة 

ومرياث البشرية من هذه املصادر مجيعها عرب التاريخ.
ولكن سـاد بني الناس اليوم قصر لفظة "العلم" على العلوم 
البحتـة والتطبيقية القائمة على املالحظة واالسـتنتاج، أو على 
التجربة واملالحظة واالسـتنتاج واملطبقة على الكون ومكوناته 
وظواهره املتعلقة مبختلف صور املادة والطاقة واجلمادات واألحياء 
فيه. و"العلم" ذا التحديد بدأ مع اإلنسـان منذ اللحظة األوىل 
لوجوده على هذه األرض، مث تزايد بالتدريج يف عمليات من املد 
واجلـزر، ولكنه منا يف احلضارة اإلسـالمية منّوا متوازنا مجع بني 
وحي السماء والعلوم املكتسبة يف تكامل وانسجام. مث انتقل هذا 
العلم اإلسالمي مبنهجه التجريـيب إىل الغرب عرب دولة اإلسالم 
يف األندلـس، وعرب االحتكاك مع املسـلمني يف كل من صقّلية 

الجيل القرآني وبناؤه العلميالجيل القرآني وبناؤه العلمي

علوم

Ÿ
أ.د. زغلول النجار*
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وجنوب إيطاليا ومشال أفريقيا وبالد الشام خاصة خالل احلروب 
الصليبية. ولكن املنهج العلمي اإلسالمي عندما انتقل إىل الغرب 
كانت الكنيسـة مهيمنة على احلياة فيـه هيمنة كاملة، فرضْت 
خالهلا ِسْفر التكوين على املعارف اإلنسانية. وعندما اصطدمت 
نتائج املنهج التجريـيب مع تفسـريات الكنيسة بدأ الصراع بني 
العلماء والكنيسة وُحسـم لصاحل العلوم املكتسبة. فبدأت تلك 
العلـوم من منطلقات مادية حبتة منكـرة كل ما هو غري مدَرك 
أو حمسـوس مبا يف ذلك الدين. فانطلقت كل املعارف املكتسبة 
يف الغرب من منطلقـات معادية للدين، منكرة للغيب، دائرة يف 

حدود املادة وحدها متجاوزة لكل ما هو فوق ذلك.
من هنا آثر أهل القرآن الكرمي وحفظته البعد عن هذه املعارف 
املعارضة لألصول اإلسـالمية الثابتة. فوصلنا إىل ما وصلنا إليه 
من ختلف علمي وتقين أفقر شـعوبنا وجعَلنا يف حاجة إىل عرينا 
من األمـم. ولكن املعطيات الكلية للعلوم املكتسـبة يف العقود 
املتأخرة من القرن العشـرين -وعلى الرغم من أصحاا- بدأْت 
يف تأييد كل ما جاءت به اهلداية الربانية اليت تكاملت يف بعثة النيب 
والرسول اخلامت . ومن مقومات استكمال البناء العلمي جليل 

القرآن الكرمي اإلملام ذه املعطيات الكلية للعلوم.

من املعطيات الكلية للعلوم
بلغـت املعارف بالكون املادي يف هذه األيام مسـتوى مل تبلغه 
البشـرية من قبل، وأصبحت االستنتاجات الكلية لتلك املعارف 
تؤّكـد كل ما جاء به الدين من إميان باهللا اخلالق البارئ املصور، 
وتنـزيه له سـبحانه وتعاىل عن الشـريك والشـبيه واملنازع 
والصاحبة والولد، وعن مجيع صفات خلقه، وعن كل وصف ال 
يليق جبالله، كما تؤكد ضرورة اإلميان بالغيب وبالوحي وبالبعث 

واحلساب. وميكن إجياز املعطيات الكلية للعلوم فيما يلي:
إن هذا الكون الذي حنيا فيه كون حمدود، ولكنه كون متناه يف   •
أبعاده، ُمذهل يف دقة بنائه وانتظام حركاته، وإحكام ترابطه، مما 
يشهد خلالقه باأللوهية والربوبية، وبطالقة القدرة وبداعة الصنعة 

وإحكام اخللق.
إن هذا الكون مبين علـى زوجية واضحة من اللِبنات األولية   •
للمادة إىل اإلنسـان، ومبين يف الوقت ذاته على نفس النظام من 
أدق دقائقه إىل أكرب وحداته مما يشهد خلالقه بالوحدانية املطلقة 

فوق مجيع خلقه.

إن هذا الكون دائم االتساع إىل اية ال تستطيع العلوم املكتسبة   •
إدراكها وإن أمكنها قياس معدالت هذا التوسع.

لكون على ِقَدمه مستحدث خملوق، كانت له بداية يف املاضي   •
السـحيق تقدر حبوايل أربعة عشـر بليون سـنة مضت. وكل 
مسـتحدث عارض البد وأن تكون له يف يـوم من األيام اية 
تؤّكدها كل الظواهر الكونية من حولنا، وإن عجز اإلنسان عن 

حتديد وقتها.
إن هذا الكون املادي ال ميكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه،   •
وال ميكن ألي من مكوناته املادية أن تكون قد أوجدته، كذلك 
ال ميكـن أن يكون قـد وجد مبحض الصدفة، ألن العشـوائية 
أو الصدفـة ال ميكن هلا أن تنتج كونا ذا االتسـاع ودقة البناء 

واالنتظام يف احلركة.
إن اخللّية احلية اليت ال يكاد ُقطرها يزيد على ٠,٠٣ من املليمتر   •
تبلـغ من تعقيد البناء وكفاءة األداء ما مل يبلغه أكرب املصانع اليت 
أنشأها اإلنسـان، بل اليت فكر يف إنشائها ومل يتمكن من ذلك 
بعد. فقد أعطاها اهللا تعاىل القدرة على إنتاج مئَتي ألف نوع من 
الربوتني تعجز أكرب املصانع اليت أنشـأها اإلنسان عن إنتاجها، 

ومن مث فال ميكن هلا أن تكون قد وجدت مبحض املصادفة.
إن الشـيفرة الوراثية اليت تشغل حيزا أقل من واحد من املليون   •
مـن املليمتر املكعب يف نواة اخلليـة احلية يصل طوهلا إذا فردت 
إىل قرابة املترين، وحتتوي علـى ١٨,٦ بليون ُجزيء كيميائي 
تترتـب ترتيبا حمكمـا، لو اختل وضع ذرة واحـدة منه إما أن 
يشـوه هذا املخلوق أو ال يكون. وإذا عرفنا أن جسـد الفرد 
الواحـد منا يتكون من تريليونات اخلاليـا وأّن بنواة كل خلية 
مترين من جزيئات الشـيفرة الوراثية، اتضح أن جبسـد كل منا 
تريليونات الكيلومترات من هـذه اجلزئيات، وهو رقم يزيد يف 
طوله عشرات املرات عن املسافة بني األرض والشمس واملقدرة 
حبـوايل ١٥٠ مليون كيلومتر، وال ميكـن لعاقل أن يتخيل مجع 
هذه التريليونات مـن اجلزيئات الكيميائية الفائقة التعقيد والدقة 

وترتيبها هذا الترتيب املحكم مبحض الصدفة.
إذا علمنـا أن اخللية احلية ذا التعقيـد يف البناء، والكفاءة يف   •
األداء، فإنه يستحيل ختيل إجيادها مبحض الصدفة، وبالتايل إجياد 
قرابة اخلمسـة ماليني نوع من أنواع احليـاة املوجودة والبائدة 
مبحـض الصدفة، وأن ميثل كل نوع منها بباليني األفراد مبحض 

الصدفة كذلك.
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إن لبنات بناء أجساد الكائنات احلية وهي اجلزيئات الربوتينية   •
على قدر من االنتظام يف الترابط واألداء والتعقيد يف البناء ينفيان 
أي احتمال للعشوائية أو الصدفة، وكذلك لبنات بناء اجلزيئات 
الربوتينية وهي األمحاض األمينيـة اليت ال ميكن لعاقل أن يتخيل 
تكوا أو ترابطها بروابط حمددة مبحض الصدفة. هذه املعطيات 

هي قليل من كثري ولكنها تفضي على احلقائق املنطقية التالية.

العلوم تؤكد حتمية القدرة اإلهلية
• إذا كان الكون احلادث ال ميكن له أن يوجد نفسه بنفسه، أو 
أن يكون قد وجد مبحض الصدفـة، فالبد له من موجد عظيم 
له من العلم والقدرة واحلكمة ما يفوق مجيع قدرات خلقه؛ وال 
بـد هلذا اخلالق العظيم من الصفات مـا يغاير صفات املخلوقني 
مجيعـا؛ فال حيده أي من املكان أو الزمان، وال تشـكله قوالب 
املادة والطاقة، ألنه خالق ذلك وموجده، واملخلوق ال حيّد خالقه 
أبـدا. ولذلك وصف ربنا تبارك وتعاىل ذاته العلية بقوله العزيز: 
﴿ال ُتْدِرُكـُه اَألْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبريُ﴾ 
ِميُع  (األنعام:١٠٣). وبقوله سـبحانه: ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

اْلَبِصُري﴾(الشورى:١١).
هذا اخلالق العظيم الذي أوجد الكون بكل ما فيه ومن فيه هو   •
وحده الذي ميلك القدرة على إفنائه مث إعادة خلقه وقتما شـاء 
َماَء  وكيفما شاء، ويف ذلك يقول وقوله احلق: ﴿َيْوَم َنْطِوي السَّ
ـِجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَلْيَنا إِنَّا  َكَطيِّ السِّ
ُكنَّا َفاِعِلَني﴾(األنبياء:١٠٤). ويقول: ﴿إِنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشـيًْئا َأْن 

َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾(يـس:٨٢).
إن بنـاء الكون يف زوجية كاملة من اللبنـات األولية للمادة   •
إىل اإلنسـان تشـري إىل وحدانية اخلالق العظيم وإىل تفرده ذه 
الوحدانيـة املطلقة فوق مجيع خلقه. وتّتضح وحدة البناء الكوين 
يف بناء مكوناته مـن الذرة إىل املجرة إىل بناء الكون كله، ومن 
اخللية احلية املفردة إىل اإلنسـان البالـغ. كما تتضح يف تأصل 
العناصر وردها كلِّها إىل أصل واحد هو "غاز األيدروجني" أبسط 
العناصـر بناء وأقلها مكونات، وحيث تتكون ذّراته من بروتون 
واحد حيمل شحنة كهربائية موجبة يدور حوله إليكترون واحد 
حيمل شحنة كهربية سـالبة. وتتضح يف تواصل كل من خمتلف 
صـور الطاقة وتواصل كل من املـادة والطاقة واملكان والزمان 
-وهو تواصل يف تزاوج- وحدانية اخلالق سبحانه وتعاىل تفرُّده 

بتلك الوحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه واستعالؤه مبقام األلوهية 
الذي ال يشاركه فيه أحد وال ينازعه منازع وال يشبهه من خلقه 

شيء.
إن العلوم الكونية املكتسبة -يف تعاملها مع املدَرك املحسوس-   •
توصلـت إىل حقيقة الغيـب، وإىل أن يف الكون غيوًبا كثرية ال 
يستطيع اإلنسـان الوصول إليها جبهده وحواسه وقدرات عقله. 
ولوال اجلري وراء املجهول ما اسـتمرت تلك العلوم يف التطور 
والنماء. ومن الغيوب ما هو َمرَحِلّي قد يصل اإلنسان إليه، ومنها 
ما هو مطلق ال سـبيل لإلنسان إليه إال عن طريق وحي السماء. 
ومن الغيوب املطلقة املحجوبة عنا حجبا كامال: الذات اإلهلية، 
الروح، املالئكة، حياة الربزخ، اآلخرة، البعث، احلشر، امليزان، 

الصراط، اجلنة، النار، وغريها كثري كثري.
تؤكد العلوم التجريبية أن باألحياء أسـراًرا ال نعرف كنهها،   •
ألننا نعرف مكونات اخللية احلية كاملة، ومع ذلك مل يسـتطع 
العلماء بناء خلية حية واحدة. وأقصى ما أنتجته العلوم املكتسبة 
هو صناعة املورث (اجلني)، وهو مركب كيميائي ميِّت ال ينشط 
إال يف داخـل اخللية احلية مما يؤكد أن احلياة من األسـرار اليت 

يعرف اإلنسان ظواهرها وال يعرف كنهها.
إن إمعان النظـر يف الكون يؤكد حاجته بكل ما فيه ومن فيه   •
إىل رعاية خالقه العظيم يف كل حلظة من حلظات وجوده. ولوال 

هذه الرعاية اإلهلية ما كان الكون وال كان ما فيه وال من فيه.
إن العلوم املكتسـبة إذ تقرر أن الكون واإلنسان يف شكليهما   •
احلاليني ليسا أبديني فإا –وعلى غري قصد منها– تؤكد حقيقة 
اآلخرة، بـل حتميتها، واملوت يتراءى يف خمتلف جنبات الكون 
حاصدا اإلنسان واحليوان والنبات واجلماد وأجرام السماء على 

تباين هيئاا يف كل وقت.
إن اإلشارة الكونية يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله  ال ميكن   •
فهمها فهما يف إطـار اللغة وحدها، بل ال بد من توظيف البعد 

العلمي لتحقيق ذلك.
إن السـبق العلمي لكل مـن القرآن الكرمي والسـنة النبوية   •
املطهرة ال ميكن إثباته إال بتوظيف احلقائق العلمية يف شرح داللة 

اإلشارات العلمية يف هذين املصدرين من مصادر اإلسالم. 

(*) أسـتاذ علوم األرض ورئيس جلنة اإلعجاز العلمي باملجلس األعلى للشـؤون 

اإلسالمية / مصر.
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  يف الندوة اليت احتضنتها جامعة وجدة يف املغرب عن 
"حوار الشرق والغرب يف رسائل النور"(١) أشرت إىل 
العالقة بني حممد إقبال وبديع الزمان سعيد النورسي.
فالتقط األسـتاذ إحسان قاسـم هذه اإلشـارة العابرة ببصره 

احلصيف، ورّغب إّيل إعداد حبث مفصل يف املوضوع. 

بداية الرحلة.. بني احلب واإلشفاق
وقد سـعدت ذه الرغبة وأشفقت منها يف الوقت ذاته، سعدت 
ا ألا متنحين فرصة أخرى ملصاحبة عَلمني شـاخمني أحببتهما 
منذ سـنوات الطلب األوىل واعتربت نفسي َمدينا هلما يف ميدان 
الفكر واألدب، وأشـفقت منها ألن كل واحد من الرجلني حبر 
عميق حيتاج الَغوص إىل أغواره اللتقاط ما يكتنـزه من درر إىل 
سّباح ماهر، وما أزعم لنفسي ذلك، فكيف إذا تعّلق األمر بتناول 
الرجلني معا يف أدما وفكرمها السـتخالص ما ميكن أن يظهر 

عندمها من مظاهر االئتالف واالختالف؟ إنه ألمر جلل حقا.
ولكن الرغبة يف مصاحبـة الرجلني واالغتراف من حبَريهما 
غلبت اإلشـفاق، على قلة الزاد وكثرة األعباء، فاستعنت باهللا 
تعاىل وأقبلت على موضوعي طامعا يف مالمسة بعض أطرافه، إذ 
اإلحاطة به أمر قد تنقطع دونه األعناق، وتضعف اهلمم. وشّجعين 
على ذلك شغفي بالرجلني من قدمي وحيب هلما. فأما بديع الزمان 
فقد عرفته من خالل بعض الرسـائل الصغرية اليت وقعت إّيل يف 
ذلك الزمان املبكر، زمن الطلب األول، مثل "رسالة اإلخالص" 
و"اخلطبة الشـامية"، وكِلفت به، واعتربته شيخا مربيا، قبل أن 
يقّدر اهللا تعـاىل يل أن أظفر بذلك الكنــز العظيم املتمثل يف 

"كليات رسائل النور".
أمـا حممد إقبال فقد مجعين به أكثر من سـبب، وقد عرفته 
شـاعرا ومفكرا، ولو من خالل ما ترجم له من فكره وأدبه إىل 
العربية. ولقد عهدتـين قبل أن أعرف حممد إقبال معجبا بآداب 
اهلند وفنوا. ولكنين حني اكتشـفت إقباال، عرفت فيه الشاعر 

املسلم العظيم املنطلق من شبه القارة اهلندية ليحلق يف كل قطر من 
أقطار العامل، وشعرت بفخر عظيم أن يكون من شعراء اإلسالم 
شـاعر حبجم إقبال. ولعّله وطد يف نفسي االعتزاز باالنتماء إىل 
دوحة األدب اإلسالمي السامقة، فأضيف إىل الشعور باإلعجاب 
عاطفة احلب. فلقد أحببت هذا الشـاعر املفكر الذي سّخر ما 
منحه اهللا تعاىل من مواهب للدفاع عن اإلسـالم واملسلمني يف 
شـبه القارة اهلندية، ويف غريها من أقطار األرض، والدفاع عن 
اإلنسانية كلها من خالل اإلسالم. وقد أحسسته قريبا إىل نفسي 
واعتربته صديقا ورفيقا، وإن كان على احلقيقة أستاذا وموجها.

النورسي وإقبال... رجال القرآن
وما أرى احلب الذي شـدين إىل بديع الزمان النورسـي وحممد 
إقبال إال لصفات مشتركة مجعت بني الرجلني، ولئن كان ذلك 
عندي شـعورا غامضا أول األمر أحّسه وال أكاد أدرك أسبابه، 
فلقـد تبّين يل بالتأمل والتتبـع أن مظاهر االئتالف بني الرجلني 
متعددة، وأن االختالف القائـم بينهما -إذ ال بد أن تظل لكل 
واحد منهما شخصيته املتميزة- إمنا هو اختالف تواّد ال اختالف 

تضاد.
ولعل أكرب مظاهر االئتالف بني الرجلني أننا ال نْعدو احلق قيد 
أمنلة إن حنن أطلقنا على كل واحد منهما "الرجل القرآين". فعلى 
الرغم من سعة علم الرجلني وتبحرمها يف علوم الشرق والغرب، 
إال أن مدار األمر كله عندمها هو القرآن الكرمي أّوال وآخرا، وما 

سوى ذلك إمنا كان تفريعا يدور حول القرآن الكرمي. 

حممد إقبال.. الشاعر املفكر
أما أجلى مظاهر االختالف بني الرجلني فمرّده إىل ترتيب أولوية 
املوهبة عند كل واحد منهما. فمحمد إقبال شاعر أوال، فالشعر 
هو الغالب عليه، ولكنه رجل مفكر يف شعره، فليس شعره بذلك 
الشـعر الذي يعىن برباعة التصوير ودّقة التعبري، مبعزل عما حيمل 
ذلك الشعر من فكر صحيح وعقل راجح وقلب مّتقد، ولعل هذا 

محمد إقبال وبديع الزمان النورسيمحمد إقبال وبديع الزمان النورسي
أدب

أ.د. حسن األمراين*
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سر انتشار شعر إقبال عامليا. فالشعر حني يترجم يفقد عادة كثريا 
من خصائصه. وقد أشـار شيخ نقادنا القدامى "اجلاحظ" إىل أن 
الشعر ال يترجم، ألنه إذا ترجم فقد ذلك املعجز الذي هو الوزن. 
ولكن شعر حممد إقبال ال يكتسب مجاله من كونه كالما موزونا 
مقّفى فحسـب، بل هو يكتسـبه من ذلك القبس الرباين الذي 
يسـري فيه، والعمق اإلمياين الذي يتلّبسه، والفكر املستنري الذي 
يسوقه، وقد ألبسه ثوبا قشيبا من اخليال اللّماح. فلذلك كله نقرأ 
شـعر إقبال وقد ترجم من لغته الفارسية أو األوردية إىل العربية 
مثال، فيهّزنا من األعماق ونسـتجيب له كما ال نستجيب لكثري 
من الشـعر العريب السّيار يف منابرنا الثقافية اليوم، وحنن نقرؤه يف 

لغته، ألنه كالم بارد غّث فقد حرارة اإلميان وتوهج العاطفة. 
لقد خّلف إقبال يف جمال النثر والدراسة عددا من املحاضرات 
والدروس، من أشـهرها حماضراته اليت ُجمعت يف كتاب عنوانه 
"جتديد الفكر الديين يف اإلسـالم"، ولكن فكـر إقبال األصيل 
املتفرد إمنا يتجلى يف شعره أوال. ولعل بعض املآخذ اليت أخذت 
عليه كثريا إمنا كانت يف تلك الدراسـات النثرية، ال يف شعره. 
فأنَت ال جتد يف شـعره إال ذلك التدفق اإلمياين املبشر باإلسالم 

والداعي يف عمق إىل يَقظة املسلمني.

بديع الزمان.. املفكر الشاعر
وإذا كان حممد إقبال شـاعرا أوال، كمـا قررنا آنفا، فإن بديع 
الزمان النورسي مفكر أوال، ولئن كان يقرر يف أكثر من موضع 
من الرسـائل أنه ُحرم نعمة النظم، إال أنه ُرزق روحا شـعرية 
وأسـلوبا شـعريا بديعا جيعل كالمه من حاّق الشـعر. وذلك 
األسلوب الشعري مبا اشتمل عليه من نداوة وطالوة، وما تضمنه 
من ختييل ومتثيل وضرب لألمثال صار ميسما لرسائل النور، وهو 
ممـا يهبها التفرد يف التعبري مثلما وهبت التفرد يف التفكري. ويقوم 

"املثنوي العريب النوري" مثال ناطقا على هذا. فإقبال إذن شـاعر 
مفكر، وبديع الزمان مفكر شـاعر، مث تـأيت بعد ذلك مظاهر 

االئتالف بني الرجلني تترى.

رجل القدر يف حياة أمة
عاش كل من حممد إقبال والنورسي يف فترة عصيبة من حياة األمة 
اإلسـالمية، هي فترة العقدين األخريين من القرن التاسـع عشر 
والعقود األوىل من القرن العشـرين. فقـد ولد الرجالن يف فترة 
واحـدة تقريبا؛ ولد حممد إقبال عام ١٨٧٧م، وولد بديع الزمان 
النورسـي عام ١٨٧٦. وشهد الرجالن ومها يف فترات التكوين 
األوىل ما تتعرض له أمتهما من هوان على يد االستعمار الغريب من 
جهة، وبعض احلكام الفاسدين من جهة أخرى. فكان االستعمار 
الغـريب يأتيها ينقصها من أطرافها، ويسـعى إىل اإلجهاز عليها 
حضاريا، وكانت اخلالفة العثمانية على ضعفها متّثل رمزا تتوحد 
حتت ظالله أمة اإلسالم، فتجد هلا الدول الغربية هيبة لذلك. فلم 
يبق إال أن تتآمر من أجل اإلجهاز على هذا الكيان الذي بقي ميثل 

اخليط الرابط بني أجزاء هذه األمة املترامية األطراف.
وكانت تركيا، أقرب األجـزاء إىل الغرب وأكثرها تعرضا 
لالحتكاك به كل حني، فال غرو أن تكون أكثر األقطار اإلسالمية 
بالء. وكانت اهلند -على النقيض من ذلك- أبعد تلك األطراف، 
إن مل تكـن أبعدها على اإلطالق، ولكنها كانت يف الوقت ذاته 
جوهرة التاج الربيطاين. ومل يكن من اليسـري أبدا التفريط فيها، 
ألن يف ذلك انفراطا لِعقد اإلمرباطورية اليت كانت ال تغيب عنها 
الشمس. وعندما دخلت بريطانيا اهلند كان للمسلمني فيها شأن 
عظيم، وكانت اإلمارات الشـمالية خاصة حتت إمرة املسلمني. 
ولكن الضعف الناتج عن االنصراف إىل ملذات احلياة الدنيا كان  

قد أخذ من ذلك الكيان مأخذه.
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حياة النورسي... ملحمة إنسانية
يف هذا الظرف بالذات كان كل من بديع الزمان النورسي وحممد 
إقبال رجل القدر يف حياة أمة. لقد كانت حياة األسـتاذ بديع 
الزمان حافلة باألحداث اجلسام، وهي متثل ملحمة إنسانية حقا. 
وال ميلك قارئ سريته اخلصبة إال أن يسّلم أن األستاذ كان فعال 
رجـل القدر يف حياة أمة. وقد جعل مهـه األول إنقاذ اإلميان، 
ومل يكـن ذلك أمرا هّينا؛ فاإلميان مناط األمر كله، ولذلك كان 
متوقعا أال يكون طريق األستاذ الحبا لينا، وال أن يكون جهاده 
هينا. كما كان متوقعا أن جيد مقاومة عنيفة وشرسة من خصوم 
األمة ومـن أعدائها الداخليني واخلارجيني، بالرغم من أن منهج 
األسـتاذ كان يقوم على اللني والدعوة إىل سـبيل اهللا باحلكمة 

واملوعظة احلسنة.
وما املحاكمات املتوالية اليت تعرض هلا األستاذ والسجون اليت 
ذاق نكاهلا، غري دليل ساطع على ذلك اجلهاد الكبري الذي قام به. 
والرفق الذي اتبعه األسـتاذ بديع الزمان يف جهاده مل يكن يقوم 
على السلبية حتت شـعار "الالعنف" كما فعل غاندي يف اهلند 
مثال، بل كان يقوم على اجلهاد. وللجهاد صور شّتى، ومل يكن 
اجلهاد العسكري نفسه خارج دائرا، وقد محل األستاذ السالح 
وقاتل بنفسه أعداء األمة، ولكل مرحلة صورا من صور اجلهاد. 
فخالل احلرب العاملية األوىل، واجليوش الروسية حتاول االندفاع 
حنو األناضول كان سـعيد النورسـي يقاتل هو وطالبه اجليش 
الروسـي بكل ما أوتوا من جهد. ويف هذه املعارك ويف خنادق 
القتال أّلف تفسريه القيم "إشارات اإلعجاز يف مظان املجاز" باللغة 

العربية. وهكذا كان النورسي فارس السيف والقلم. 

حممد إقبال.. املؤرَّق موم األمة
وهنـا أيضا يلتقي العالمة حممد إقبال مع األسـتاذ بديع الزمان 

النورسـي، فقـد كان إقبال مناهضا لالسـتعمار الغريب جبميع 
مظاهره وأشـكاله، وكان يف الوقت نفسه شـديدا على أمراء 
الواليات اإلسالمية الذين أْلهْتهم احلياة الدنيا عن اجلهاد والدفاع 
عن املسـتضعفني. ومبناسـبة مستقبل املسـلمني يف اهلند قال: 
"أشرُت على بعض أمراء املسـلمني أصحاب الواليات بالعناية 
بنشر اإلسالم يف غري املسلمني، ونشر الثقافة واآلداب اإلسالمية 
يف املسلمني، وإحياء اللغة العربية وأدا يف هذه البالد، واالنتفاع 
بثروم بتأسيس بنك عاملي، وإنشاء صحيفة إجنليزية عاملية تدافع 
عن قضايا املسـلمني، حىت حيسب هلم حساب ويرهب جانبهم، 
وتكون هلم مكانة عاملية ختشـى وترجـى، وإن يف ذلك صيانة 
لدولتهم وضمانا لكيام. ولكن األمراء املسلمني مل يعرفوا أمهية 
هذه املسـألة، ودقة موقفهم واألخطـار اليت حتدق م". وكان 

يشكو قصر نظرهم، وضعف تفكريهم، واشتغاهلم بنفسهم.

التبحر يف علوم الشرق والغرب
يرى قارئ سرية حممد إقبال وبديع الزمان النورسي مشابه واضحة 
بني الرجلني. فقد ل كل منهما من الثقافتني الشـرقية والغربية 
وتضلع فيها تضلعا جعله مؤهال للرسـالة الشاخمة اليت أنيطت به. 
فلقد درس إقبال يف مدرسـة إجنليزية يف بلده، مث التحق بالكلية 
يف ذلك البلد، وهناك درس العربية والفارسـية. وحني انضم إىل 
كليـة احلكومة يف الهور، عاصمة البنجاب، حّضر شـهادة يف 
الفلسفة، وبرز يف العربية واإلجنليزية، ونال وسامني، وأخذ شهادة 
(B.A) بامتياز، مث نال شهادة (M.A) يف الفلسفة أيضا. ومنذ عام 

١٩٠٥م بدأت رحلة إقبال يف عامل الغرب للنهل من ثقافته. وقد 
بـدأ هذه الرحلة بااللتحاق جبامعة "كامربج" يف لندن حيث بقي 
هناك ثالث سنوات، قبل أن يلتحق جبامعة ميونيخ بأملانيا لينال من 
هناك الدكتوراه يف الفلسـفة، ويعود إىل لندن مرة أخرى، لريجع 
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إىل اهلند وقد نال من علوم الغرب، يف دياره، ما مّكنه من معرفة 
أسـرار احلضارة الغربية، حىت إذا قـام النتقادها قام بذلك على 
بصرية. وقد قام أثناء إقامتـه يف بريطانيا بتدريس اآلداب باللغة 

العربية يف جامعة لندن، مدة غياب أستاذه توماس أرنولد. 
أما بديع الزمان النورسـي فقد تبّحـر هو كذلك يف الثقافة 
الغربية، فاّطلع على فلسفتها ومذاهبها الفكرية، وبرزت مواهبه 
يف تفنيد املذاهب الفكرية والفلسفية املنحرفة. ومما يذكر هنا أن 
كال الرجلني أدرك تلك املكانة الرفيعة يف وقت مبكر من السن. 
وقد آنس بديع الزمان ذلك من نفسه، إذ ملا رحل إىل إسطنبول 
عام ١٨٩٦م، وهو دون العشرين من العمر، علق لوحة على بابه 
كتب فيها: "هنا حتل كل معضلة وجياب عن كل سؤال من دون 

توجيه سؤال ألحد".

التشبع حبب العربية
 كان كل من بديع الزمان النورسـي وحممد إقبال رجال أعجميا 
غري عريب، ولكـن ملا كان كل واحد منهما جيعل القرآن الكرمي 
زاده، ومبتداه ومنتهاه، ال يصدر إال عنه، وال يسـتظل إال بظله، 

تشّربا حب العربية ودافعا عنها ورأَياها من متام الدين. 
فأما بديع الزمان فكان إتقانه للعربية عظيما، وحبه هلا كثريا، 
وقد بدأ التأليف ا قبل أن يؤلف بالتركية، إذ كان أول ما نشر 
له بالعربية كتابه القيـم: "إشارات اإلعجاز"، مث يف سنة ١٩٢١ 
"قـزل إجياز يف املنطق". ويف أنقرة ألف "ذيل الذيل" و"احلباب" 

وأجزاء أخرى من "املثنوي العريب النـوري".
أمـا حممد إقبال فقد كتب دواوينـه األوىل باألوردية أوال، 
مث كتب بعد ذلك سـائر دواوينه بالفارسية، ألا يف رأيه أكثر 
انتشـارا. أما العربية فلم يؤثر عنه أنه كتب ا، إال أنه كان هلا 
حمّبا، ويف علومها متبحرا، وإىل تعليمها وتلقينها كافة املسـلمني 
داعيا، إذ ال سـبيل إىل النهوض احلضـاري إال بالقرآن الكرمي 

وتدّبره، ولن يكون ذلك أبدا إال عن طريق العربية.

مدرسة القلب والوجدان
وقد تتبع أبو احلسن الندوي رمحه اهللا العوامل اليت كونت شخصية 
حممد إقبال، فذكر أنه خترج من مدرسـتني: املدرسة األوىل هي 
مدرسة الثقافة العصرية والدراسات الغربية، وهي مدرسة -على 
أمهيتها- أمرها هني. وأما املدرسة الثانية اليت كان هلا أعظم األثر 
يف شـخصيته فهي مدرسة متميزة، ألا مدرسة داخلية تولد مع 

اإلنسـان، وحيملها اإلنسـان معه يف كل مكان، وهي مدرسة 
القلب والوجدان، وهي مدرسة تشـرف عليها املدرسة اإلهلية 
ومتدها القوة الروحية. أما العوامل اخلمسـة اليت نبعت من هذه 

املدرسة املتفردة وكونت شخصية إقبال فهي:
١-اإلميان، ٢-القرآن الكرمي، ٣- معرفة النفس، ٤- االتصال 
باهللا تعاىل، ومناجاة ربه ساعة السحر حيث يقول يف قصيدة: "اللهم 
ارزق الشباب أّنيت يف السحر"، ٥- املثنوي الفارسي الذي نظمه 
جالل الدين الرومي يف ثورة وجدانية ونفسية جديدة ضد املوجة 

اإلغريقية العصرية اليت اجتاحت العامل اإلسالمي يف عصره.
وملا تدّبرت هذه العوامل مجيعا، وعرضتها على سـرية بديع 
الزمان النورسي وجدا تسـتجيب هلا أّيما استجابة، ووجدت 
سـببا آخر من أسـباب ائتالف الرجلني، حىت لكأن أبا احلسن 

الندوي كان يتحدث عن النورسي ال عن إقبال.
فأما اإلميان فيكفي أن األستاذ بديع الزمان وقف رسالته على 
شيء واحد هو إنقاذ اإلميان، وقد ضحى يف سبيل ذلك بكل غال 
ونفيس. أليس هو القائل يف هذا الصدد: "نعم، إن أجّل مسألة يف 
هذا الكون وأعظم سر خلق العامل هو سر اإلميان. فليس يف الوجود 

مسألة أعظم منه كي يسخر يف سبيلها ويستخدم ألجلها؟".
وأمـا معرفة النفس، فقد جعلها النورسـي طريقا ال بد منه 
لسـلوك الطريق القومي. وأما القرآن الكرمي فيكفي أن أعظم ما 
كان حيب النورسـي أن يوصف به هو أنه خادم القرآن الكرمي، 
وهـو القائل: "ألبرهنن للعامل بأن القـرآن مشس معنوية ال خيبو 

سناها وال ميكن إطفاء نورها".
وأما جالل الدين الرومي وديوانه "املثنوي" فحسبنا أن نعلم 
أن إعجاب النورسـي به بلغ حد وضـع كتاب على منواله هو 
"املثنوي العريب النوري". وهذا أمر يدعو إىل الدهشـة، إذ كيف 
حدث أن يكون جـالل الدين الرومي وكتابـه املثنوي أقرب 
الكتـب إىل روح الرجلني على كثرة العلماء واألدباء والعارفني 

الذين مت االستشهاد م؟! 

(*) رئيس حترير جملة املشكاة / املغرب.

(١) عقدت الندوة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية يف جامعة وجدة باملغرب يف 

شهر أبريل سنة ٢٠٠٠.



  اهللا ربًّـا هو بـدء تدفـق اجلمال علـى عقيدة 
اإلسـالم، إذ إن مجال الرب عز وجل يفيض من 
اء ذاته تعـاىل وصفاته. وإمنـا صفاته تعاىل هي
صفات اجلمـال واجلالل، إنه النور اخلارق الذي ال يطاق. فعن 
أيب موسـى رضي اهللا عنه قال: قام فينا رسـوُل اهللا  خبمس 
كلمـات، فقال: "إن اهللا ال ينـام، وال ينبغي له أن ينام، خيفض 
الِقْسـَط ويرفعه. ُيْرَفُع إليه عمـُل الليل قبل عمل النهار، وعمُل 
النهار قبل َعَمِل الليل، ِحَجاُبُه النور، لو كشفه ألحرقْت ُسُبَحاُت 
ـبَُحات  وْجِهِه ما انتهى إليه بصُره من خلقه."(رواه ابن ماجه) والسُّ
مجع ُسـبَْحة: وهي ما يفيض عن الذات اجلميلة من آللئ النور، 
ونوابض احلسـن، وأشـّعة اجلمال. ومن هنا وصف سـبحانه 

أمساءه -وهي أمساء صفات- بكوا "حسىن". إا أنوار متدفقة 
من مشـكاة اهللا ذات البهاء الدّري، قال تعاىل: ﴿َوِهللا اَألْسَماُء 
اْلُحْسـَنى َفاْدُعوُه ِبَها﴾(األعراف:١٨٠). وقال سبحانه: ﴿ُقِل اْدُعوا 
اَهللا َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اَألْسَماُء اْلُحْسَنى﴾(اإلسراء:

١١٠). ومن هنا كانت البداية يف قصة املحبة.

النعمة األوىل.. اخللق
اهللا.. هو األول بال ابتداء، واآلخر بال انتهاء. سـبحانه وتعاىل 
علوا كبريا. إمنا عرفه اإلنسان أول ما عرفه "ربا"، فلما عرف منه 
تعاىل ما عرف، أِلَهه قلبه فعَبده. إن أول نعمة إهلية ظاهرة فاضت 
أنوارها على اإلنسـان من مشـكاة أمساء اهللا احلسىن "اخلالق" 
و"البارئ" و"املصور"، وما إليهـا من األمساء والصفات كانت 

دراسات إسالمية

٤٥السنة الثانية - العدد (٧) ٢٠٠٧

لمشـــارب  بـــا يعلو علـــى جميـــع ا لنـــاس جميعا خطا  ا لنبـــي خاطـــب ا
ئـــق الروعـــة ال يحـــرج أحـــدا وال  فـــات، ولكـــن بأســـلوب فا لثقا وا

. يخـــدش مشـــاعره، فيؤثـــر فـــي النفـــوس المهيـــأة ويوقظهـــا
* * *

]
أ.د. فريد األنصاري *
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هـي خلق آدم . مث توالت عليه بعـد ذلك النعم تترى مما ال 
حيصى ثناء وشكرا، رزقا ورعاية وهداية...إخل. ولذلك وجب أن 
يكون أول ما ينطق به اإلنسـان -أي إنسان- يف حق ربه سبحانه 
وتعاىل هو احلمد والشـكر أوال وقبل أي شيء. ومن عجيب أمر 
اهللا الكوين سبحانه، أن أول كلمة نطق ا آدم  ُبَعْيَد ما انبعث 
فيه الروح هي ﴿اَْلَحْمـُد ِهللاِ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ﴾(الفاحتة:٢) (انظر: ابن حبان 
واحلاكم). ولذلك فإن القرآن الكرمي -وهو كتاب اهللا- افتتح باحلمد 
لرب العاملني، ومتجيد أمسائه احلسـىن، مث بعد ذلك ثىن بالعبادة اليت 

هي نتيجة للربوبية. فكانت سورة الفاحتة وهي فاحتة القرآن.

الربوبية والعبودية
إن توحيد الربوبية هو اعتراف بسـيادة اهللا على الكون واخللق 
أمجعـني، اعترافا يتضمن الرضى به ربا وسـيدا، واإلميان مبا له 
تعاىل من صفات اجلمال واجلالل. فربوبيته سـبحانه إمنا تعرف 
من خالل صفاته تعاىل؛ ولذلك فقد مسى عز وجل نفسه بأمسائه 
احلسـىن، وطلب منا إحصاءها والدعاء ـا؛ أي أن نوحده يف 
إهليته تعاىل ا، وذلك باب العبادة. ومن هنا كان توحيد اإلهلية 
موصوال بتوحيد الربوبية، وهـو منطوق القرآن ومفهومه. قال 
تعـاىل: ﴿َوُهْم َيْكُفُروَن ِبالرَّْحَمِن ُقْل ُهَو َربِّي َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه 
ْلُت َوإِلَْيِه َمَتاِب﴾(الرعـد:٣٠). فأثبت الربوبية أوال من خالل  َتَوكَّ
امسـه الرمحن، مث ثىن بكلمة اإلخالص باب التعبد. واجلميل حقا 
أن ربوبيته تعاىل تتجلى يف أمسائه احلسـىن، ومن هنا كان البدء 
ا يف القـرآن، ويف كل أمر ذي بال. إن مجال الربوبية املتجلي 
يف مجال الصنعة، وكمـال اخللق، وتدفق اإلنعام، والفيض على 
العاملني باحليـاة...إخل. هو الذي ر القلـوب املحبة للجمال، 
فخضعت له عابدة متبتلة يف حماريب اإلميان، مقرة أنه "ال إله إال 
اهللا". إن املحب الذي فين يف املحبوب إمنا حصل له ما حصل ملا 

رآه يف حمبوبه من خصال اجلمال واجلالل.
"اهللا".. هذا االسم العظيم، الدال على الذات اإلهلية، يثقل وقعه 
يف القلب العارف به تعاىل حىت التصدع، قال : "وال َيْثُقُل مع 
اسم اهللا تعاىل شيء"(رواه اإلمام أمحد). إنه ثقل الربوبية الذي ينـزل 
ا  جبالله ومجاله الذي ال يطـاق على الصخر فيجعله دكا، ﴿َفَلمَّ
ا َوَخرَّ ُموَسـى َصِعًقا﴾(األعراف:١٤٣)،  َتَجلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ
ًعا ِمْن َخْشَيِة  ﴿َلْو أَْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

اِهللا﴾(احلشر:٢١).

احملبة مثرة املعرفة
مـن هنا إذن كانت معرفة الربوبية مورثة ملحبة اهللا، أي لعبادته. 
ولذلك فقد وردت التوجيهات التربوية النبوية لألمة العابدة املحبة 
لرا أن تذكره تعبدا جبالل ربوبيته سـبحانه. قال : "من قال 
رضيت باهللا ربًّا وباإلسـالم دينا ومبحمـد نبيا وجبت له اجلنة" 
(رواه أبو داود). وذكر النيب  يف هذا السـياق قصة طريفة مفادها 

أن عبدا من عباد اهللا قال: "يا ريب، لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك وعظيم سـلطانك" َفَعَضَلـْت باملَلَكني فلم يدريا كيف 
يكتباا. (...) فقال اهللا عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حىت 

يلقاين فأجزيه ا"(رواه اإلمام أمحد).
إن اإلعضال الذي حصل للمالئكة الكتبة، إمنا هو بسـبب 
أن هذا العبـد قد محد اهللا محدا موصوفا بصفة اهللا املطلقة "كما 
ينبغـي جلالل وجهك وعظيم سـلطانك"، وهو ما ال ميكن أن 
حييـط به عبد من عبـاد اهللا علما، ألنه متعلـق مبا هو عليه اهللا 
"ربـا" يف ذاته تعاىل وصفاته، من مجال وجالل، ومبا يفيض عن 
سـلطانه العظيم من تقدير وتدبري على اإلطالق. وعلم ذلك هو 
عني املسـتحيل، فكان أن فزع املََلـكان إىل اهللا من هذا التعبري 
الـذي أربكهما إرباكا. إا عظمة الربوبية اليت توجب اخلضوع 

هللا الواحد القهار.
إن هيبـة اجلمـال واجلالل يف ذات الـرب العظيم، تورث 
العبوديـة يف القلـب املؤمن باهللا. ومن هنـا كان ذلك الفضل 
الكبري الذي بّشـر به النيب  ملن أحصى أمساء اهللا احلسـىن أو 
حفظها ملا هلذه األمساء مـن أنوار ال تفتأ تفيض عن ذات الرب 
سـبحانه وتعاىل مبعاين الكمال واجلالل. قال املصطفى : "إن 
هللا تعاىل تسعة وتسعني امسا، ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة،"(متفق 
عليـه). واحلفظ املذكور يف احلديث ال يدل على املعىن الشـكلي 
للفعل، من عّد أو استظهار فحسب، وإمنا يدل على احلفظ مبعىن 
االسـتيعاب القليب واالستحضار الشـعوري كما يف قوله تعاىل 
على لسان يوسف : ﴿َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اَألْرِض إِنِّي 
َحِفيٌظ َعِليٌم﴾(يوسـف:٥٥)، مشريا باحلفظ إىل األمانة وهي معىن 

قليب حمض.
إن َتَمثَُّل مقتضيات أمساء اهللا احلسىن متثل املحب املتعلق ببابه 
الكرمي يرجو وصاله والنهـل من أنواره، هو الذي يفتح الطريق 
للعبد السـائر إىل اهللا للحصول على اإلذن امللكي العايل إكراما 

ملحبته والتعلق بأمسائه.
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مجال وجالل.. جبانب الطور األمين
ومن أطرف املواقف اإلهلية، وأكثرها مجاال وجالال، خطابه تعاىل 
لنبيه موسـى ، جبانب الطور األميـن.. إنه حدث وجداين 
عظيم يهز القلب هزا... موسـى تائه يف غسق الليل بني اجلبال، 
يسـري بأهله، يبحث عن دفء، حىت إذا تفّرد بني الشعاب باحثا 
مسع اهللا يتكلـم.. أتدرون ما تقرؤون؟ إنه مسـع اهللا يتكلم... 
وتلك حقيقـة كونية رهيبة ال تسـعها العقـول تصورا، وال 
القلوب استشعارا. ولكن األجلَّ يف املوقف أنه يتكلم معه "هو" 
بالذات... اهللا امللك العظيم رب األرضني والسـماوات، رب 
الفضاءات واملدارات... يكلم هذا العبد الضئيل، بل هذه الذّرة 
الدقيقة التائهة يف الفَلوات... هل تسـتطيع أن تتصور نفسـك 
هناك؟ إذن أنصت لكالم اهللا: ﴿إِنَِّني أََنا اُهللا َال إَِلَه ِإالَّ أََنا َفاْعُبْدِني 

َالَة ِلِذْكِري﴾(طه:١٤). َوَأِقِم الصَّ
موسى التائه الباحث يسمع متكلما، فيجده أنه خياطبه ويعّرفه 
بنفسـه، فكانت هذه الكلمات اجلليلة العظيمة: ﴿إِنَِّني أََنا اُهللا َال 
إَِلَه ِإالَّ أََنا﴾... عبارات شـارحة ملعىن اإلسالم وعقيدة اإلسالم، 
عقيدة املحبة العليا.. فقد ّمسى اهللا نفسه سبحانه بامسه الَعَلم معرفا 
بذاته "اهللا". وهو االسـم اجلامع لكل األمساء احلسىن والصفات 
الُعَلـى.. مث قّرر ما ينبغي أن يعرفه العبد عـن ربه: ﴿َال إَِلَه ِإالَّ 
أََنا﴾، فال ينبغي أن يسـكن قلَبك يا موسى ُحبُّ سواي، وال أن 
جترد وجدانك لغريي، فمقام اإلهلية يقتضي من اخللق االنتظام يف 
سلك اخلدمة والطاعة لسيد الكون، الرّب األعلى. وذلك تفريغ 
القلب من كل املقاصد سـوى قصـد اهللا، وجتريده غصنا فقريا 
بني يديه تعاىل، إال من أنداء الشـوق وخضرة الرضى، تنساب 
مستجيبة ألنسام املحبة اإلهلية أىنَّ هّبْت، انسيابا ال جيد معه العبد 
كلفة وال شـّقا، بل هو انسياب الواجد راحته ولّذته يف عبوديته 
لرب العاملني، واهب األلطاف اخلفية، واألسـرار البهية، امللك 

احلليم ذي اجلمال واجلالل.

اهللا.. االسم اجلامع لكل األمساء
﴿إِنَِّني أََنا اُهللا﴾.. هذا االسـم العظيم اجلامع لكل معاين الربوبية 
واإلهلية، يقتضي متثله على مستوى القلب شعورا بالرغبة والرهبة، 
ومها صفتان تفيضان عن القلب الذي وجد ملسة احلب، وهو مخ 
العبودية. وإمنا العباد سالكون بني ضّفيت الرغبة والرهبة، واخلوف 
والرجاء. فأْنِعْم به ِمْن مجال يف السـري، وأْكـِرْم به ِمْن اٍء يف 

َرى. ولذلك قال له َبْعُد ﴿َال إَِلَه ِإالَّ أََنا﴾؛ ألن املتمثل حلقيقة  السُّ
"اهللا"، ﴿إِنَِّنـي أََنا اُهللا﴾ ربوبيًة وألوهيًة، ال ميلك إال أن خيضع هللا 

شاكرا وعابدا. فليكن إذن خضوعا ال يشرك معه فيه أحًدا.
﴿َال إَِلَه ِإالَّ أََنا﴾.. تقرير اعتقاد، نعم، لكنه من العبد شعور.. 
حيتـاج إىل مصداق من األعمال والفعال. وهل ميلك من جيد يف 
قلبه شـيئا أن يكتمه؟ خاصة إذا كان هـذا الذوق املوجود من 
اجلمال واجلالل ما ال يسـتطيع قلب بشري أن حيتمله سرًّا إىل 
األبد. فال بد إذن من التعبري، وذلك هو أركان اإلسالم اخلمسة: 
النطق بالشهادتني، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، 
وحج البيت من استطاع إليه سبيال. أعمال وأفعال كلُّها تسلك 
بالعبد مسـلك اخلدمة والطاعة هللا رب العاملني، وتشعر صاحبها 
مبقدار مـا جيده يف قلبه من احلب، وما يعترف به من إقرار على 
نفسه، إذ شهد أنه "ال إله إال اهللا". فإىل أي حد هو صادق فيما 
عرب به عن نفسه؟ إا شهادة على القلب. أَفتراه كان صادقا كل 
الصدق أم بعضه؟ ولذلك قال عز وجل ملوسى: ﴿َفاْعُبْدِني َوَأِقِم 
َالَة ِلِذْكِري﴾. العبادة إذن هي "التعبري".. التعبري الظاهر عما  الصَّ
وجده املسلم يف الباطن، إذ شهد أال إله إال اهللا. إا تعبري املحب 

عما وجد من حب، وأّي حمبٍّ يستطيع الكتمان؟ 

الصالة.. أم العبادات
وبقيت الصالة يف اإلسـالم كما كانت يف األديان السـابقة أم 
العبـادات. ولذلك خصها اهللا بالذكر هنـا رمزا لكل خضوع 
َالَة ِلِذْكِري﴾.. وما كل أركان اإلسالم يف  وخشوع ﴿َوَأِقِم الصَّ
اجلوهر -مهما تعددت أشكاهلا- وهيآا إال "صالة"! ولذلك قال 
النيب حممد : "رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة"(رواه أمحد). 
فكأنه عليه الصالة والسالم يقول اإلسالم هو الصالة، ملا يف معىن 
الصـالة من مجع لكل مواجيد التعبد واخلضوع هللا رب العاملني، 
وذلـك هو املقتضى العملي لكلمة اإلخـالص "ال إله إال اهللا". 
والترمجة الفعلية لألمر امللكي: ﴿َفاْعُبْدِني﴾ الذي جاء تفسـريه 
ْكِر"  َالَة ِلِذْكِري﴾. فيا جلمال "الذِّ وبيانه بعُد مباشرة ﴿َوَأِقِم الصَّ
يف سـياق الصالة! ذلك التعبري املليء باإلحياءات الوجدانية، اليت 

حتدو األحبة بالتراتيل امللتهبة شوقا لديار املحبوب.
وذكر اهللا هو مقام األدب مع اهللا.. فالعبد احلقيقي هو الذي 
ال يفتأ يذكر سيده فال ينساه.. وهل ينساه حقا؟ إذن ليس بعبد، 
وإمنا العبد من كان دائم احلضور بباب اخلدمة، ال يفتأ واقفا بأدب 
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العبودية إىل جانب األعتاب العليا.. فأىن ينسى مواله؟ أن تصلي 
يعين أن تكون دائم الذكر هللا.. ولذلك كانت الصالة أرقى تعبري 

َالَة ِلِذْكِري﴾. عن حضور القلب مع اهللا: ﴿َوَأِقِم الصَّ
تلك معان كلها تفيض عن شـهادة أن "ال إله إال اهللا". كلمة 
اإلخالص وعنوان اإلسالم هللا رب العاملني. وهي الكلمة اليت يفزع 
إليهـا املؤمن من الغم والكرب، متاما كمـا يفزع الصيب إىل أمه 
عندما يلم به مكروه. أتدرون ملاذا؟ ألا ببساطة أقرب الناس إىل 
وجدانه، ولو مل تكن كذلك ملا نادى صيب يف الدنيا إذا اسـتغاث 
"أماه!". إال أن العبد الذي سكن قصد الرب األعلى قلبه، وامتلك 

عليه وجدانه ال يفزع إال إليه، مبقتضى "ال إله إال اهللا".
هـل مسعت يونس  إذ التقمه احلوت فغاص يف ظلمات 
بطنه، وظلمات البحر والليل، مث ظلمة الغم الشديد الضاربة على 
تلك الظلمات مجيعا، أمل تسمع ماذا قال؟ يقول رب العزة حاكيا 
ُلَماِت َأْن َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكْنُت  عنه: ﴿َفَناَدى ِفي الظُّ
اِلِمَني﴾(األنبياء:٨٧). لقد كان أول التعبري استغاثة وجدانية  ِمَن الظَّ
﴿َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت﴾.. ال ميلك مواجيَد القلب إال أنت! ال حمبوب، 
وال مرغوب، وال مرهوب إال أنت! مث كان التسـبيح والتنـزيه 
فاالستغفار... يا سالم... أي مجال هذا وأي كمال؟! وأي أفق 
كرمي فيما يتيحه هذا الدين السماوي للقلب من سياحة وسباحة 
يف عرض امللكوت الستدرار واردات األنس والرَحموت؟ يونس 
هذا العبد العظيم الذي أدرك -وهو يف بطن حوت ضخم جدا، 
خيوض به املجهول، يف قاع املحيطات الرهيبة- أن القلب إذا امتأل 
بنـور اهللا كان اهللا معه؛ ومن كان اهللا معـه أمن أمنا كليا، فال 
يعدو هول البحِر واحلوِت حينئذ مقدار حشرة يف مستنقع.. اهللا 

أكرب!

حقيقة الشرك وجذوره القلبية
إن شـهادة أال إله إال اهللا هلي توقيع عقد، وإمضاء التزام، بضمان 
اهلوى هللا وحـده كما يف احلديث: "ال يؤمن أحدكم حىت يكون 
هـواه تبعا ملا جئت به"(فتح الباري ٢٨٩/١٣)، وكل ما جاء به  هو 
"اإلسالم". وقد علمَت ما يف هذا العبارة من معاين اخلضوع للرب 
األعلـى. خضوع يفرغ القلب مما سـوى اهللا. وهو أمر يف غاية 
العمق الوجداين، والتحقيق الشـعوري، ولذلك صعبت كلمة "ال 
إله إال اهللا" علـى كفار قريش أن يقولوها، وهو أمر طبيعي، فقد 
أدركوا بفطرم اللغوية السليمة أن هذه الكلمة تعبيد ملشاعرهم، 

قبل أن تكون تعبيدا ألفعاهلم. وهو األمر الذي مل يقبلوه، إذ كان 
"الشرك" قد ران على قلوم فلم يستطيعوا منه فكاكا. وما حقيقة 
"الشرك" إال أهواء ومواجيد، سـكنت قلوم فلم تْصُف بذلك 
لرا امللك األعلى. إن الشـرك ذا اإلدراك معىن قليب كالتوحيد 
متاما. أعين من حيث إما معا شـعور حيدث يف القلب، وإن كانا 

متناقضني، كتناقض احلب والبغض، أو السخط والرضى.
فلم يكن من منطق األشياء أن تدور معركة، بل معارك مريرة، 
بني الرسـول  وبني العرب من أجل أحجار هي األصنام، اليت 
كانـت تعبد من دون اهللا. بل إن حقيقة املعركة كانت حول ما 
ترمز إليه تلك األحجار، من أهواء سـاكنة يف قلوب العباد. فما 
كان صمود العرب يف وجه الدعوة اإلسـالمية كل تلك املدة، 
حىت عـام الفتح، حبا يف األوثان لذاـا، وإمنا حبا فيما كانت 
ترمـز إليه، وما كان يقع بامسها يف قلوم من حب ملجموعة من 
األهواء، هي اآلهلة احلقيقية الـيت كانت تعبد من دون اهللا؛ من 
حب للجاه، وحب للسيادة، وحب للمال، وحب للتسلط على 
الفقراء والعبيد باسم اآلهلة، أو قل باسم الصخور اجلامدة. تلك 
األهواء إذن هي اآلهلة احلقيقية، اليت كانت تعبد من دون اهللا، وما 
كانت األحجار إال جتسـيدا هلا يف عامل املادة، ورمزا ملا يف عامل 

اإلحساس، ﴿َأَفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إَِلَهُه َهَواُه﴾(اجلاثية:٢٣).
ومن هنا حرص النيب  على اإلطاحة بأوثان الشـعور، قبل 
اإلطاحـة بأوثان الصخور! وقد ظل مبكـة يعبد اهللا قبل اهلجرة 
ويطوف بالبيت العتيق وقـد أحاطته األصنام من كل اجلهات، 
ألن عمله حينئذ كان هو إزالة أصوهلا القلبية، وجذورها النفسية؛ 
حىت إذا أمت مهمته تلك، كانـت إزالة الفروع نتيجة تلقائية، ملا 
سلف من إزالة للجذور ليس إّال. ولذلك قلُت: إن الشرك معىن 

قليب وجداين، قبل أن يكون تصورا عقليا نظرّيا.
إن "ال إله إال اهللا" -وقد ُسـّميت كلمة اإلخالص- ليست 
إال جتريدا قلبيا للهوى حىت يكون خالصا هللا وحده. وكل حّب 
تفرقت به األهواء مل يكن إال كذبا. والشـهادة يف اإلسالم إقرار 
من صاحبها على نفسـه، وما جيد يف قلبه بالتصديق. فانظر أي 
قرار يتخذه اإلنسان، حينما "ُيسلم" هللا رب العاملني، ويشهد "أن 

ال إله إال اهللا"! 

(*) جامعة موالي إمساعيل، ورئيس املجلس العلمي بـ"مكناس" / املغرب.



  عزيزي األب عزيزيت األم أعزائي املعلمني واملرّبني.. 
ملا كانت مهمتنا هي بناء اإلنسـان، وهي ليسـت 
باملهمة السـهلة، فإن علينا أن نتعلم ونبتكر وجندد 
ونبدع حىت نسـتطيع النهوض بأّمتنا من خـالل هذه النبتات 
الصغرية، واليت حتتاج إىل أسـاليب خاصـة يف رعايتها وتنميتها 
بالشكل السـليم. لذلك كان علينا أن نتحلى ببعض األساليب 
ونكّف عن األخرى حىت ننجح يف هذا الدور العظيم. وسـوف 
أقوم بتقدمي بعض من هذه األساليب مدعومة خبربات حية مرت 

بنا خالل عملنا يف هذا املجال.

ليكن توّقعك من ابنك إجيابّيا
فالتوقع اإلجيايب يؤدي إىل حتسـني األداء وإىل مزيد من الثقة يف 

النفس. 
توقعت  فإن 
مـن ابنـك النجاح 
عدم  توقعت  وإن  ينجح  فسـوف 
التحسن فلن يتحسن. ويل جتربة يف هذا الشأن؛ حني كنُت 
أعمـل معلمة للصف الثاين االبتدائـي كان بني تالميذي طفل 
ليسـت لديه ثقة يف نفسـه وال ينظم واجبه وال يهتّم بدروسه، 
وكنت أرى أن لديه قدرات عالية، بينما كان مسـتوى حتصيله 
ودرجاته متوسطة بالنسـبة للفصل. فجلست معه وحّدثُته عن 
ثقـيت يف قدراته وإمكاناته وأن لديه ما ميّكنه من التفوق والتميز، 
وسـألين هل أنا صادقة يف ذلك فعال، فأجبته بالتأكيد، مث سألين 

هل أحبه فأّكدت له ذلك.
كانت النتيجة مبهرة يل حينما اجتاز اختبار الشهر بعد عشرة 
أيام تقريبا من هذا اللقاء وحقق املركز األول على الفصل، هذه 
مثرة التوقع اإلجيايب واحلـب. ُقْل "ابين لديه قدرات ومهارات"، 
لوك يتغري بتغري وجهة  وال تقل "ابين يعاين من مشـكالت"، فالسُّ

النظر سواء سلبية أو إجيابية.




ناهد عبد املنعم*≈

تربية
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ُكّف عن املقارنة السلبية
ال تقارن ابنك أو تلميذك برفاقه أبدا، فإن هناك فروقا فردية بني 
البشـر؛ ولكن ميكنك أن تقارن ابنك بنفسه، أي ما كان عليه 
سـابقا وما أصبح عليه اآلن. وهذا سيساعدك على تربية وتنمية 

مهاراته بشكل كبري.
َتحدََّث إّيل أحد طاليب ذاكرا أنه لن يكون متفوقا أبًدا؛ ذلك 
ألن أخويه كانا حيققان مراكز متقدمه دائما، إما األول أو الثاين. 
أما هو فكان متوسط األداء وكانت أمه تركز على ذلك؛ كانت 
تظن أا تبث فيـه احلماس بينما الواقع أا كانت متده جبرعات 
من اإلحباط املتالحقة. قابلُت هـذه األّم وحتدثُت معها باألمر 
وأا جيـب أن تكّف عن ذلك وتقارنه بنفسـه، وتبحَث عما 
يتميز به وتعّززه حىت تعيد إليه تقديره لذاته. وبالفعل حتّسن هذا 

الطالب كثريا وزادت ثقته بنفسه. 

امَنْح ابنك ُفرًصا للنجاح 
النجاح يوّلد النجاح، والفشـل يضعف ثقة الطفل بنفسه وجيعل 
تقديره لذاته ضعيًفا؛ لذلك امنْح ابنك الفرص لكي جيّرب الشعور 
بالنجاح املرتبط بالسعادة.. كلِّفه مبهاّم بسيطة يستطيع أن ينجح 
فيها، فذلك جيعله قادرا على إجناز مهاّم أكثر صعوبة. وال َتسمْح 
بأن متّر بالطفل خربات فشـل متالحقة حىت ال تنخفض دوافُعه 

جتاه العمل بصفة عامة ورّبما العزوف عنها متاًما.

ْز على أساليب الثواب أكثر من العقاب ركِّ
إثابة الطفل على السـلوك جيعله حريصا على تكراره ويشـعره 
بالسـعادة والرضا، واألهم من ذلك أن الطفل يرتبط مبشـاعر 
إجيابية جتاه مصدر التعزيز واإلثابـة. أما العقاب فإنه يؤدي إىل 
كف السلوك وال يعطي للطفل السلوك البديل املناسب، ونتائج 
العقاب تسـتعصي على التنبؤ. فالثـواب يقول للطفل "كرِّْر ما 
فعلت"، أما العقاب فيقول له "توقَّْف عما تفعل"، ويفشـل يف 
أن جيد للطفـل البديَل الذي يفعله، وقد يؤدي العقاُب يف بعض 
األحوال إىل تثبيت السـلوك بدًال من حموه، ورمبا يظهر السلوك 
ثانيا مبجرد انتهاء احلالة االنفعالية للطفل. وأسـوأ نتائج العقاب 
أن يؤدي إىل كراهية الطفل للعمل الذي أّدى إىل العقاب. لذلك 
عليك أن تسـتخدم اإلثابة أكثر بكثري من العقاب، وعندما تأمر 

م له البديل. طفلك أن يكّف عن سلوك قدِّ
ومـن التطبيقات اجليدة اليت كان هلا أثر مجيل تعزيز الطالب 
عندما ينتقل من مسـتوى إىل مستوى أعلى، حىت إذا انتقل من 

الراسـب إىل الضعيف أو من الضعيف إىل املتوسـط، فبدال من 
إشـعار الطالب أنه ضعيف، تصله رسالة أنه جنح يف االنتقال إىل 
املسـتوى األعلى. هذه الفئة من الطالب مل تكن حتلم باملكافأة 
والتعزيـز أبًدا. فقد كانت حكًرا على املمتازين واألوائل، لذلك 
كانت هذه الفئة ال تتخّطى مستواها. أما األسلوب اجلديد فهو 
يوفر للطالب التعزيز والدافع للتقدم بشكل أفضل، هذا باإلضافة 
إىل الشعور بالنجاح والسـعادة واالرتباط إجيابيا مبصدر التقدير 

وسبب التعزيز. 

احِرْص على الروابط الذهنية اإلجيابية 
حنـن حريصون على إكسـاب أبنائنـا الكثري مـن املهارات 
واملعلومات، ولكننا نتجاهل الربط بني االنفعاالت اإلجيابية وما 
يتعلمـه أبناؤنا وطالبنا؛ فيجب أن يقرن موقف التعليم أو التربية 
دائما مبشـاعر مثل "السعادة والتقّبل"، فذلك يساعد على سرعة 

التعلم واالستمرار يف السلوك املرغوب فيه. 
َتصوَّر أن الكلمات املطبوعة واليت يتألف منها الكتاب ميكن 
أن تعـرض على التالميذ كُمثريات النفعـاالت إجيابية كالتقبل 

واألمل، أو السلبية كاخلوف والقلق والتوّتر.
عرضـت علّي ظاهرة غريبة يف إحدى املدارس حيث كانت 
تعاين أغلب الطالبات يف صفوف بعينها من آالم شديدة بالبطن 
وشـعور بالغثيان، وذلك يف أوقات معينة أيضـا، وعند توقيع 
الكشـف عليهن ال توجد لديهّن أية مشكالت عضوية. وبتتّبع 
هذه الظاهرة وجد أن أحد مدّرسيهم يعاملهم بشيء من الغلظة، 
وأحياًنا يعاقبهـم عقاًبا بَدنيًّا، وبعالج هذا األمر انتهت الظاهرة 

متاًما. 
إذا أردَت أن حيرص ابنك على عمـل معيَّن فال تربطه أبًدا 
بالعصا والوجه املتجهم، بل الوجه البشوش واخلربة السارة وكلمة 

التعزيز... حىت يكون ابنك حريًصا عليه وعلى تكراره.
هـذه بعض املهارات التربوية واخلربات اليت تسـاعدنا على 
تربية أبنائنا يف إطار من املشاعر اإلجيابية واليت تصل م إىل حتقيق 
النجاح والسعادة على حد سواء. وتذّكر أن استخدام األساليب 
التربوية اخلاطئة هلا تأثري سلّيب على النمّو النفسي لألطفال، وأا 
وراء الكثري من عيوب الشخصية ومشاكل التحصيل الدراسي.

فكن عزيزي املرّبي أكثر حرصا وأنت تريب أبناءك حىت تصل 
م إىل بّر األمان. 

(*) خبرية يف جمال التربية، مجعية مصر املحروسة بلدي، القاهرة / مصر.
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  إن إحدى املشـاكل اليت تربز يف اجتماعات العمل 
املشترك ومباحثات املؤسسات هي الفروق الذاتية 
لدى أفراد الفريق، مما يفتح السـبيل أمام صعوبات 
يف اإلدارة. وإذا شاركت يف إحدى جلسات فريق من هذا النوع 

كمراقب، فستالحظ املشاهد التالية:

تباين كبري يف الرؤى
ل الصمت طوال االجتماع؛ وبعضها  بعُض الشـخصيات ُتَفضِّ
دائم احلديث ويف مقدمة الصورة؛ والبعض يضع السلبيات على 
األجْندة بصفة مستمرة مشريا إىل املخاطر املحتملة؛ والبعض اآلخر 
يلّح على الفوائد اليت سـيؤدِّي إليها املشـروع اجلديد. وبينما 
حيدث هذا فإن البعض ال يشارك يف النقاش قط، ويغرق نفسه يف 
مة حول املشروع، يقّلب  املستندات والرسومات والبيانات املقدَّ
فيها يف صمت حماوًال فهمها. وُقبيل انتهاء االجتماع، بينما يعلن 

البعض حبماس زائد قناعته اإلجيابية حيال املشـروع، فإن البعض 
اآلخر يعدد مشاكل حمتملة واحدة تلو أخرى مرّكًزا على نواقص 
موجـودة فيه. أمَّا بعضهم فُيعلن أن الوقت ال يكفي الختاذ قرار 
حاسـم وأنه حيتاج إىل يوم آخر على األقل لدراسة الوثائق كلها 

ومراجعتها من جديد فيؤجل قراره إىل وقت الحق.
وبسبب هذا التباين يف الرؤى، فإن القرارات يف عامل األعمال 
ال حتسـم إال بعد عدة اجتماعات ُتعقد فيما بني ِفرق عمل يتم 
م النتائج إىل  تشكيلها مبشـاركة اخلرباء واملختّصني أوًال، مث ُتقدَّ
اإلدارة الُعليا مشـفوعة باقتراحات حلوٍل خمتلفة. واإلدارة العليا 
ُتناقش املشاكل حسب حجمها وبتريُّث، وتقّيم احللول واملقترحات 
مة وُتفاضل فيما بينها، وإذا لزم األمر يعاد البحث عن حلول  املقدَّ
أخرى من جديـد. وفيما بعد فإن القرارات املّتَخذة يتم متابعتها 
من قبل رئيس اإلدارة املسؤول حيث يتدخل فوًرا يف حال ظهور 

مشاكل أثناء التطبيق ويأمر مبواصلة اإلنتاج وتدفقه.

الفروق الفرديةالفروق الفردية
  في العمل المشتركفي العمل المشترك

]
د. سليم آيدين*

تربية
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النمطية الشخصية.. نافذتنا إىل احلياة
إن علم النفس احلديث قد أوضح أن "النمطية الشـخصية" أي 
السـمات واملميزات اليت ميتلكها الفرد، حتدد إدراكه لألشياء، 
وتؤثر عليه يف اختاذ قراراتـه، وتوجهه يف طريقة إقامة اتصاالته 
ومعاجلته للمشـاكل؛ ألن اإلنسـان ال يسـتطيع فهم األشياء 
واحلـوادث على حقيقتها، بل يراها من نافذِة نوعية شـخصيته 

الذاتية. وهلذا السبب فإنه يظل خاضًعا ُملحدِّدات تلك النافذة. 
إن إدراك احلياة من النافذة الشـخصية ُمريح وال حيتاج إىل 
عناء. لذلك نفّضل يف أغلب األحيان متابعَة احلياة دون أن نتقدم 
خطوة خـارج نطاق هذا النافذة. ولو أن املرء اكتسـب قدرة 
التفرقة بني ما هو عائد لنوافذ األمناط الشـخصية األخرى، فإنه 
يستطيع أن يقتنص فرصة النظر إىل الوقائع واألحداث من نوافذ 
شخصيات أخرى، ويضع نفسه مكان الطرف املقابل. وكذلك 
حنن ال نشـعر بكل ما هو يف حميطنا كما هو، بل حنس به وفًقا 
للطريقة اليت حتس ا ذواتنا أو أمناطنا الشخصية. فكل واحد مّنا 
يسـتوعب احلياة من حوله بشكل خمتلف ومتفق مع شخصيته. 
ومـن بني احلياة احلافلة بأنواع اجلمال الالائي مييل إىل شـيء 
معّيـن دون اآلخر بل وينجذب إليه. فأنـت ترى رجال يبذل 
الغايل والنفيس لكي يتأْقلم مع الناس ويرافقهم دوما، بينما ترى 
آخر يتباعد عـن املجتمع ويفضل أن يريح عقله وفكره بالقراءة 
واملطالعة. واحلقيقة أن األشياء اليت جتذبنا واليت نطلق عليها اسم 
"اهلواية"، ما هي إال إشارات تدل على العناصر الرئيسة يف أمناطنا 

الشخصية. 
وقد جاء يف القـرآن الكرمي ﴿يا أيَُّها النَّاُس إنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن 
َذَكٍر وأُْنَثى وَجَعْلَناُكْم ُشـُعوًبا وَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 
اِهللا أَْتَقاُكـْم ِإنَّ اَهللا َعِليٌم َخِبٌري﴾(احلجـرات: ١٣). وإن هذه األمناط 
من الشعوب والقبائل اليت مر ذكرها يف اآلية الكرمية يوَجد فيما 
بينها فروق شـخصية ونوعيات عديـدة. ويف ضوء آية أخرى 
من القرآن الكرمي يتضح أن كل إنسـان يتصرف وفقا لفطرته: 
﴿ُقـْل ُكلٌّ َيْعَمُل على َشـاِكَلِتِه َفَربُُّكْم َأْعَلُم ِبَمـْن ُهَو َأْهَدى 
َسِبيًال﴾(اإلسراء:٤٨). فاآلية تشري إىل أن كل شخص حيل مشاكله 

حسب فهمه الذايت وفروقه الفردية.

القطاع اخلاص و"زمن اإلنتاج والعمل"
إن شـكل اختاذ القرارات يف القطاع اخلاص ال يشـبه شـكل 
القرارات اليت تصدر عن القطاع العام أو يف األوسـاط اجلامعية 

األكادميية؛ إذ لـّما كان القطاع اخلاص مؤسًسـا على اإلنتاج، 
فال ميلك إمكانية حتّمل تكاليف تأخر اإلنتاج، فليس يف القطاع 
اخلاص مفاهيم مثل "لنصرب اآلن وننتظر ونترك احلل إىل الزمن"، 
وال مكان كذلك لألفكار اليت تطرح عنصر الزمن وقيمته جانًبا 

وال تضعه يف عني االعتبار. 
هذا، ومن أجل تقييم عنصر الزمن يف القطاع اخلاص مت تطوير 
سـاعة خاصة ذا الغرض ُأطلق عليها اسم "ساعة املؤسسة" أو 
"زمـن اإلنتاج والعمل". وإن أمهية هـذا الزمن وقيمته ال ُتقاس 
بالثواين أو الدقائق املنصرمة، بل يتم تقييمه تبًعا للمكاسـب اليت 
تتحقـق من وراء اإلنتاج املنَجز يف ذلـك الزمن بالذات، وتبًعا 
للخسـارة اليت كان ميكن أن تأيت خالل ذلـك الزمن لومل يتم 
استثماره. فالفرق بني املكسب واخلسارة هو الذي حيدد قيمة هذا 
الزمن. وبالنسبة هلؤالء الذين يستخدمون "زمن اإلنتاج والعمل" 
فإن عقد اتفاقيات حول استغالل الوقت يف غاية األمهية؛ يف حني 
أن الذين ميضون حيام وفق معايري الساعة العادية، فإن اتفاقيات 
الزمـن هذه أمور غري حمبوبة. ويف القطاع العام، حيث يتم تقدمي 
األنظمة البريوقراطيـة والتدرج الوظيفي على اإلنتاج عادة، فإن 
هذه الصورة أمر طبيعي وشائع. ولدى املقارنة بالقطاع اخلاص، 
فإنه توجد يف األوساط األكادميية حّرية واسعة يف استخدام عنصر 
الزمن واملصادر بفاعلية وبشـكل إجيايب؛ إذ ما أن يتوفر التمويل 
املايل للمشروع األكادميي حىت يتمكن الباحث من االنطالق يف 
املشـروعات اليت خطط هلا، كما ميكنه أن يقوم بتجارب حول 
الفَرضية اليت طرحها وأن ُيجـري أحباثه وفقا لنوعية أدائه. فإذا 
كان األكادميي منتًجا يف حد ذاته كَفْرد، فال ميكن أن يستجوبه 
أحد عما أنتج، فهو صاحب الصالحية يف البحث الذي يديره. 

النمطية الشخصية يف العمل اجلمعي
ولكن إذا ما اضطر الباحـث األكادميي إىل العمل لدى القطاع 
اخلاص، فإن قواعد اللعبة تتغري؛ حيث إن الشركة مضطرة إىل أن 
تعمل على إنتاج مشتَرك يتم بشكل مجاعي ووْحَدوّي بني فرق 
وأطقم خمتلفة دف حتقيق مهاّم الشركة وأهدافها. باإلضافة إىل 
هذا، فإن املعيار الرئيسي يف املشاريع املطروحة للدراسة والتصنيع 
هو كوا صاحلة للتسـويق أو قابلة للبيع. من هذا املنطلق، فإن 
اخلرباء من شـىت فروع العلوم جيتمعون يف الشـركات من حني 
آلخر حول مائدة ليتبادلوا خربام سـعيا حنو إجياد منتج جديد 
غِري مسـبوق أو خدمة جديدة. وهلذا فإن كل شخص يف اية 
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اجتماعات الفريق يكون جمَبًرا على إجراء أحباثه طبقا لتقسـيم 
العمل يف املشروعات اليت مت إقرارها على ضوء املعطيات املشتركة 

اليت ظهرت يف اية هذه االجتماعات.
وهكذا فإذا أراد شخص أن يعمل مع ِفَرق وجمموعات خمتلطة 
يف القطاع اخلاص، فإن شركته ستتيح له فرصة للتدّرب يف عدة 
ندوات ودورات حول التنمية الشخصية يف قسم اَملوارد البشرية 
للشركة. وعند سـؤال األفراد الذين شاركوا يف هذه الدورات 
التدريبية والتعليمية عما حّصلوه من مكاسب، فقد أجابوا بصفة 
عامة على النحو التايل: "لقد أدركُت أن احلوار السليم مع أناس 
يتمتعون خبربات علمية متعددة تعود إىل أمناط شخصية متنوعة، 
قد أنتج مسـامهة وظيفية عظيمة وقيمة إضافية أخرى. وتعلمُت 
طرق رفع مستوى الذكاء اجلماعي يف الفريق الواحد. وأول هذه 
الطرق هو ضرورة تكوين ِفرق من أفراد ذوي خربات خمتلفة تعود 
إىل جمموعات ذات قدرات فردية خمتلفة أيًضا. والعامل األهم يف 
رفع نسـبة املخترعات واالكتشافات املبتكرة هو تأسيس احلوار 
بني األشـخاص املنتمني إىل أمناط شخصية ذات فروق خاصة. 
وثاين هذه الطرق وجوب إجـراء تبادل وحتاور بني العلوم اليت 
تتوفر يف الطاقم البشري املوجود من شىت فروع العلوم املختلفة. 
أما ثالثها فإن كل عضو يف املجموعات اليت تشـّكلْت على هذا 
النمط، ال بـد أن يعرَّف على طاقاته ومنط شـخصيته الذاتية، 
نه من إقامة اتصال سليم مع  ويزّود بالتعليم والتدريب الذي ُيَمكِّ

األمناط الشخصية املختلفة".

كيف تعرف منطك الشخصي؟
ولكي يتمكن اإلنسـان من حتديد املجموعة النمطية اليت ينتمي 
إليها، جيب عليه أن يراقب نفسـه ويتابعهـا عن كَثب، ويتبني 
امليول والرغبات الباطنية اليت تتحكم فيه وتوجه أفكاره وتصرفاته. 
وإذا َنظر إىل تصرفات ومواقف ظاهرية فقط، فسيصعب عندئذ 
التعّرف على منطه الشخصي، ألن املواقف والتصرفات الظاهرية 
يف أغلب األحوال هي تصرفات قد متت بشكل شعوري وحتت 
سـيطرة املّخ الواعي. ويف احلقيقة إذا ما ُأريد تشكيل جمموعات 
استشـارية وأطقم عمل ذات تأثري فعَّال، فالشرط األول لذلك، 
ليس مجع شـخصيات خبرية يف جماالت خمتلفة فقط، بل وجيب 
كذلك تشـكيل فريق من اخلرباء متغاير اخلواّص والصفات من 
حيث انتماؤه إىل أمناط شخصية متنوعة. وإذا كان قائد املجموعة 
أو مدير املؤسسة ال يتمتع ذه الرؤية يف تقييم األمناط الشخصية، 

وإذا كان دأبه أن خيتار الشـخصيات اليت توافق وتصادق على 
مرئياته فقط دون أي اعتراض، فإنه سـيتمكن من اإلدارة نعم، 
وسـيكون متوائًما ومندجما مع املؤسسة وجمموعة العمل، ولكن 
مؤسسته وجمموعته لن حتقق إال نسبة حمدودة من اإلنتاج واإلبداع 

واإلجناز الرفيع.
هذا، وإن إدارة األمناط الشـخصية املختلفة وحتويل فروقهم 
الفردية إىل ثراء أمٌر صعب املراس. ومن جهة أخرى فإن العنصر 
اجلماعي املتنوع اخلواص واملتشـكل من جمموعات ذات مسات 
شـخصية خمتلفة يقلق السلطة املركزية يف أغلب األحيان، فُيلَقى 

به جانًبا وال يوضع يف عني االعتبار.

الزعامة واألمناط الشخصية
وإذا كانت األمناط الشـخصية ختتلف لدى الزعماء، فإن نوعية 
الزعامـة وطريقة أدائهـا أيضا ختتلف وفقـا الختالف النمط 
الشـخصي؛ حيث إن كل جمموعة منطية تضـع بعدا من أبعاد 
الزعامـة يف مقدمة إسـتراتيجيتها. تذكروا مثـال اإلجراءات 
احلياتية للخلفاء الراشـدين، أيب بكر وعمر وعثمان وعلّي رضي 
اهللا عنهم أمجعـني، جتدوا أن إجراءام الفذة كانت انعكاسـا 
لطبيعة جمموعام الشخصية اليت ينتمون إليها. وتذكروا كذلك 
"تشرشـل" و"هتلر" و"غاندي" و"طورغـوت أوزال" وزعماء 
آخرين، فإنكم سترون أن ستني باملئة من االختالفات اإلجرائية 
تعـود إىل الفروق املوجودة بني األمناط الشـخصية اليت ينتمون 
إليها. ومن هذا املنطلق، فإن الزعيم العاملي الشـامل الذي يتمتع 
بشعبية مجاهريية واسعة يف عصرنا احلاضر، ال تقوم زعامته على 
مفهوم الشخص األوحد، إمنا تقوم على النظام الشوري والشعور 
اجلمعي املشترك، وعلى الشخصية املعنوية اليت تتكون من جمموع 

األفراد الذين حيملون السمات املختلفة للزعامة. 

حتويل االختالف والتنوع إىل ثراء
ويتضح من هذه احلقيقة أن أكثر املؤسسـات جتددا وعطاء هي 
تلك اليت تأسست من اجتماع شخصيات خبرية منتمية إىل أمناط 
شخصية خمتلفة؛ إذ إن عنصر كل جمموعة شخصية قد يدرك جزًء 
ضئيال من احلقيقة الشاملة، إال أن إدراك احلقيقة كاملة حيتاج إىل 
عمل دؤوب بصورة جمموعات وهيئات استشـارية تتكون من 
أمناط شـخصية متنوعة. كما أن التشاور وتبادل اآلراء ينبغي أال 
يتم عرب بضعة أشخاص من نفس املجموعة فقط، بل جيب أن يتم 
ذلك عن طريق شخصيات ذات خربة واسعة، وجمموعات عمل 
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ذات فروق فردية تسـتطيع أن ترى األبعاد املختلفة لألحداث 
والقضايا، حىت يتم الوصول إىل احلقيقة الشاملة، ويقل احتمال 
اإلخفاق، ومن مث ميكن تنمية العطاء ورفع اإلنتاج. أال ُيشـري 
رسولنا  يف حديثه "اختالف أميت رمحة"(رواه الطرباين) إىل أمهية 
اختالف األفكار فيما بني املجموعات البشـرية ذات الفروق 
الشـخصية، وذلك يف فهم األحداث وإدراك اجلوانب املتباينة 
هلا؟! إذن ال ميلك اإلنسان قابلية استيعاب احلقائق الكلية اليت 
تتعلق بالوجود واألحداث، حيث إن علم البشر حمدود للغاية 
ألم ال يستطيعون تقييم الوجود واألحداث إال من نوافذهم 
اخلاصة ومن الزوايا اليت توفرها هلم أمناطهم الشخصية. وهذا 
النطاق املحدود ال ميكن جتاوزه إال بالعمل الوْحدوّي والبحث 

التعاوين والشعور اجلمعي والذكاء اجلماعي.

معادلة "أنا" و"حنن".. رؤية مستقبلية
وإن األعوام املقبلة ستشـهد زيادة ملحوظة للقيمة اليت ُتمنح 
للعمل التعاوين والشـعور اجلمعي والـذكاء اجلماعي. وإن 
اإلنتاج والنماء والتقدم احلاصل من العمل اجلماعي، سيزداد 
أو ينقص حسب العناية اليت توَلى لألمناط الشخصية املختلفة 

وتقدِمي اجلوانب املثمرة لديها أو إمهاهلا.
ومـن مث إذا مل ينتبه املرء إىل هذه احلقيقة فلن يسـتطيع 
أن خيرج من سـجن أنانيته وشـخصيته، بل سيقع يف عقدة 
عدم فهم الشـخصيات األخرى وإجيابيام وطريقة قراءم 
للحياة. وأسـوأ ما يف األمر أنه سيشـّكل عقبة أمام التطور 
واستثمار اإلجيابيات الشخصية املختلفة يف مؤسسته وأطُقمه 
البشرية، وذلك بسبب املربرات اليت ينتهجها وفًقا لشخصيته. 
وإن طريـق اخلالص من مرض األنانية هو معرفة الشـخص 
لنفسـه والوقوف على حقيقته، والتغّلب على مواطن ضعفه، 
واالنتقال من األنانيـة إىل الذوبان يف "حوض الَنْحَنِويَّة"، أي 
إن اندماج "أنا" يف حبر "حنن" هو الطريق األوحد إلثراء احلياة 

واملستقبل، وللخالص من أزمات األنانية.

(*) كاتـب وباحث تركـي. الترمجة عـن التركيـة: أ.د. الصفصايف أمحد 

القطوري.

المبشر بالخلود

باخللود بّشرَت، 
واخلوَف من الزوال والعدم حموَت، 

والقلوَب رويَت، 
وحزا مسحَت، 

وإىل احلب دعوَت، 
وبه إىل ربك عرجَت...

فحبَُّك لإلنسان هو األعلى نغًما، 
واألعذب حلًنا يف مسفونية الكون، 

فما أعظم كلمتَك، 
وأَجّل رسالتك...

* * *



حان وقـت الرحيل... مل يكن من السـهل عليه 
مفارقة أهله وأصدقائه، وال سـيما أمه. نظر إليها 
آلخر مرة، فلمح الدموع تنحـدر على خديها.. 

أمسك بيدها يف وداعة وحنان وقّبل جبينها حبرارة، قالت له:
- رافقتك السالمة، أستودعك اهللا يا ولدي.

صعد املدّرس الشاب الطائرة دون أن يلتفت إىل الوراء، وما 
لبث أن هاجت عواطفه وراحت دموعه تتساقط بغزارة.. وداًعا 
أيتها األم العزيزة، وداًعا أيها الوطن احلبيب... كلمات أوقدت 
هليب الغربـة يف كبده، فتمتم "طوىب للغرباء.." إا ملسـؤولية 
عظمى.. إا لرحلة مقدسـة، رحلة إىل مـا وراء الوراء. بعد 

حلظات أقلعت الطائرة حملقة يف السماء. 
كان يركـب الطائرة ألول مرة، ويفـارق وطنه ألول مرة. 
نظر إىل السـحب املتراكمة من النافـذة الصغرية وغرق يف عامل 
من التأمل. تذكر اجلبال الشاخمة اليت كانت جدته حتكي له عنها 
يف طفولتـه: "كان يا ما كان يف قـدمي الزمان، كان يف األراضي 
البعيدة جبل شـامخ يدعى جبل "قاف".. وال ميكن الوصول إليه 
إال على ظهر طائر العنقـاء..." جبل قاف وطائر العنقاء... ماذا 
كانت تعين جدته اتني الكلمتني يـا ترى؟ بدأ يتصور أن جبل 
قاف هي بالد القفقاس، وطائر العنقاء هي الطائرة اليت تقّله إليها. 
إذن، إنه مسـافر إىل ديار القصص واألحالم ليصبح أحد أبطاهلا. 
خفق قلبه هلذه الفكرة مث قال يف نفسـه: "ال شيء جيعلنا عظماء 
غري خدمتنا لرسـالتنا اإلميانية وسعينا لنيل مرضاة ربنا". تألألت 
عيناه الواسـعتان وشعر بسـعادة ال توصف. تذكر أنه حيمل يف 
أعماقه رسالة مقدسة. ولكن هل يستطيع أن يوفيها حقها ويقدم 
إىل هؤالء الناس كل مـا يف قلبه من حب وحنان؟! وَمل ال؟! إنه 

سيقول هلم:
"مرحبا.. جئتكم بتحية الزهور والورود من تركيا.. جئتكم 
إلعادة بناء أخّوتنا من جديد.. جئتكم لنقيم صرح أرواحنا مًعا 

وننشر روح املحبة واإلميان والفضيلة يف كل أحناء العامل..."
شعر بربد قارس وراح يرجتف عند أول خطوة خطاها خارج 
الطائـرة.. مل يكن معتادا على مثل هذه األجواء. كانت عاصمة 
القفقـاس مغمورة بالثلوج وقد ارتدت حلتها البيضاء الناصعة.. 
خرج من املطار املتواضع وأخذ يسـري يف شوارع املدينة. إنه ال 
يعرف أحدا هنا.. قسوة الربد ال تطاق.. احترز أال ينـزلق فيقع 
على اجلليد الذي يغطي كثـريا من األماكن يف األرصفة. ال بد 

من الذهاب إىل فندق. رأى جمموعة من الشـباب، اقترب منهم 
وحـاول أن يتفاهم معهم بالتركية ولكن دون جدوى بسـبب 
اختالف اللهجـة. حاول بكل ما لديه من جهد أن يفهمهم أنه  
أتى من تركيا ويبحث عن فندق. وما أن نطق بكلمة "تركيا"حىت 
احتضنه بعضهم بشـوق األخ الذي عثر علـى أخيه بعد فراق 
سـنني. رافقوه إىل فندق متواضع جدا وعبارات السـرور تعلو 
وجوههم وتنعكس على تصرفام املرحبة. قضى ليلة مزعجة مل 

يستطع فيها النوم من شدة الربد والرطوبة.
ويف صباح اليوم التايل كانت اجلرافات تزيل الثلوج املتراكمة 
على الطرق. الحظ أن أغلب األبنية يف هذه املدينة ذات طابقني، 
وأزقتها يشـبه بعضها بعضا. رأى يف أغلب امليادين والشوارع 
واألزقة متاثيل "لينني" وصور شـخصيات هامة وعبارات وطنية 
محاسـية على اجلدران، مث جنود الروس املسـلحني... كانت 
الصورة العامة بالنسـبة له كاحلة ورمادية بعض الشـيء، إذ ال 
تزال رموز الشـيوعية تسيطر على كل مكان يف هذا البلد؛ بينما 
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هو كان ال حيمل سـالحا غري سـالح العلم واألخوة... كان 
ذهنه منشـغال بإجياد سبيل لبناء مدرسة هنا.. إليقاد شعلة إميانية 

يستدفئ ا أبناء هذا البلد الشقيق.
سـأل عن القصر الرئاسي، وملا علم مكانه اجته إليه فورا. يف 
البداية أىب اجلنـود أن يدخلوه املبىن، لكن ملا علموا أنه قادم من 
تركيا أطلقوا شـعارات الفرح وأبلغوا أمره إىل الرئيس مباشرة. 
استقبله الرئيس أمام باب غرفته بترحاب حار. إنه من النادر جدا 

أن يزور هذه الديار البعيدة أحد من تركيا.
- أتيتم من تركيا إذن.. أهال بكم..

انبسطت أسارير عاصم وحل السرور قلبه:
- سيدي الرئيس، جئتكم بتحية إخوانكم من تركيا..

قّدم للرئيس العَلم التركي مع بعض اهلدايا اليت جاء ا معه. 
تأثر الرئيس كثريا وغلبته عواطفه واغرورقت عيناه بالدموع:

- شكرا جزيال، أنت إنسان طيب وأخ كرمي. 
تفحص اهلدايا بدقة مث استنشق رائحتها:

- إا رائحة تركيا، نعم تركيا.. 
أخرج "عاصـم" من حقيبته مصحفا وقدمـه إىل الرئيس، 

فنهض مندهشا: 
- ما هذا؟! 

- املصحف الشريف.
ترقرقت الدموع يف عينيه.. تناول املصحف بأدب جّم وراح 
يقّبله بشوق عارم. الذ بالصمت حلظات وقد ضم املصحف إىل 

صدره حبب.. نظر إىل عاصم بسعادة كبرية: 
- أتيتنا بروحنا يا أخي. أعدت إلينا سراجنا الذي فقدناه منذ 
عقود. أذكر وأنا طفل صغري أن جديت كانت تقرأ القرآن خفية. 
ال أعرف كيف أشـكرك، كان جدي حيدثنا عن تركيا كثريا.. 
مدينة إسـطنبول مباركة بالنسبة لنا.. قل يل أيها األخ العزيز ما 

الذي أتى بك إىل هذه الديار النائية؟
- أتيت ألقيم مدرسة يا سيدي. 

- مدرسة!؟
- نعم مدرسـة. أريد أن أقيم مدرسـة على غرار مدارسنا 

املنتشرة يف كل أحناء تركيا.
- إلقامة مدرسة؟! أتيت لوحدك!..

- سـأبدأ العمل لوحدي، لكن سـيلحق يب من تركيا مئات 
املتطوعني من املدرسـني ورجال األعمال. سيدي، لقد افترقنا عن 
بعضنا طيلة سـبعني عاما بسبب الشـيوعية، لكن انتهت الغربة، 

وحـان وقت إقامة اجلسـور من جديد، وتتويـج أخوتنا بالعلم 
والفضيلة واإلميان.

قال الرئيس وقد بلغ منه التأثر مبلغا: 
- ما أمجل حديثك يا أخي. أتيت.. لوحدك.. من أجلنا!.. 
ودون مقابل؟!. لك كل ما تريد. افعل ما شئت وأينما شئت. 

وبعد يومني شـرع عاصم بالعمل إلقامة املدرسة يف البناية 
اليت خصصها له الرئيس.. راح يعمل بكل ما يف وسعه من جهد 
وطاقة.. عليه أن ينتهي من العمل خالل شهر ويبدأ بالتدريس.

وبعد شـهر كامل مت تسـجيل مخسـني طالبا، مث وصلت 
املعدات املدرسية واملستلزمات املطلوبة األخرى. وهكذا فتحت 
أوىل مدارس املحبة يف ديار القفقاس. كان عاصم يهتم بالتدريس 
وشؤون املدرسـة يف آن واحد، فال يدري كيف ميضي الوقت، 
لكنها كانت أسعد أيام حياته على اإلطالق رغم كثرة املشاغل 
واإلرهاق. ويف أحد األيام جاءه إمساعيل، أحد طالبه املجتهدين 
ودعاه إىل زيارة أهله يف القرية. مل يستطع عاصم أن يرفض دعوة 

تلميذه األثري:
- ولكن كيف سنذهب؟ 

- على عربة اجلليد يا أستاذ.
كان الثلج واجلليد يغمران كل مكان.. والضباب يغطي قمم 
اجلبال.. ألول مرة يركب عربة جليد، شـعر باخلوف والقلق يف 

البداية مث بالربد الشديد الذي أوشك أن جيمد يديه وقدميه.
- كم يستغرق الطريق إىل القرية؟

- ساعتني...
- مـاذا!.. إمساعيل، كل يوم تقطع هذه املسـافة لتأيت إىل 

املدرسة؟
- أجل.. إا رغبة أهلي.

كان الطريق موحشا وكان الظالم يلقي بظالله الكئيبة على 
كل شيء مع شدة الربد. بعد ساعتني قال إمساعيل:

- وصلنا، ها هي قريتنا.
وأشـار إىل أضواء القرية اليت تتألأل يف جوف الظالم. شعر 
عاصم أن يديه ورجليه قد ختّدرتا متاما من الربد. فما اسـتطاع 

النـزول من العربة إال مبساعدة تلميذه.
ُفتح الباب ببطء وظهرت امرأة طاعنة يف السن متلفعة بوشاح 

من صوف غليظ متسك بيدها مصباحا، قالت مبتسمة:
- أهال أهال تفضلوا.

كانت جـدران غرفة اجللـوس مغطاة بالسـجاجيد اليت 
تبعث دفئا حمببـا يف النفوس واألبدان. جلس عاصم على أريكة 
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متواضعة.. كان يتأمل من خدر رجليه ويديه. جلسـت العجوز 
قبالتـه وراحت تقرب املصباح من وجهه لتراه جيدا... فقال هلا 

إمساعيل وهو يبتسم:
 - جديت إنه معلمي األستاذ عاصم.

- من أين؟
- من تركيا

جتمدت يف مكاا دون حراك، ارجتفت يداها:
- جديت... ما بك، هل أنت خبري؟! 

أمعنت النظر مرة ثانية يف حرية ممزوجة بالدهشة وقد شحب 
وجهها واضطربت حركاـا وامتألت عيناها بالدموع. متتمت 

بتأثر عميق:
- أنا أعرف هذا الوجه... 

انتفض عاصم باسـتغراب، بينما برزت الدهشة على مالمح 
حفيدها أيضا.

- نعم أعرفه.. إنه هو.. هو..
أرخى الصمت سـدوله على أطـراف البيت حلظات. فلم 
تسـتطع اجلدة الوقوف أكثر على قدميها، فجلسـت دون أن 

يفارق بصرها وجه عاصم.. تنهدت يف حسرة:
- مل نسـتطع مقاومتهم، كانوا مسـلحني، يقتلون كل من 
يعترض طريقهم على الفور. مل تنمِح تلك األيام يف ذهين أبدا.. أيام 
االنقالب الشـيوعي يف عهد "لينني". كنت صغرية وكان الوقت 
بعد منتصف الليل. اسـتغرقت يف نوم لذيـذ مع صوت أمي اليت 
كانت حتكي يل قصة األمري الـذي يأيت من وراء جبل قاف على 
طائر العنقاء لينقذنا من املآسـي اليت نعـاين منها. وإذا بصرخات 
أقلقتين من النوم، رأيت الدبابات تدوس كل ما يعترضها يف األزقة، 
واجلنود يطلقون الرصاص على أبناء القرية. وضعونا يف عربة قطار 

للحيوانات نساء ورجاال صغارا وكبارا...
ابتلعـت ريقها وسـكتت مث ركزت بصرهـا على اجلدار 

واستطردت: 
- ما نسـيت تلك الليلة يا ولدي. القطار يسري، والثلج يغمر 
األرض، والربد قارس. كنت أبكي من اجلوع. مات أعمامي وماتت 
جديت وبعض األطفال بسبب الربد واجلوع والتعذيب. "حنن يف املنفى 
يا حبيبيت، وسوف نعود إىل وطننا يوما"، هكذا كانت أمي تقول يل. 

كانت الشيوعية واملنفى نفس الشيء بالنسبة يل.
انعقدت الكلمات يف حلقها:

- وبعد سـنوات مات أيب وأمـي، وبقيت وحيدة يف هذه 
احلياة. ولكن ما نسـيت كالم أمي أبدا "سوف نعود إىل وطننا 

يوما". عزمُت على اهلروب فهربت. وبعد عناء كبري وصلت إىل 
وطين فاستنشـقت رائحة ترابه بشوق وشكرت املوىل.. كانت 
القرية خرابا ومنـزلنا أنقاضا، وكنت مرهقة جدا فانكمشت يف 
زاوية واستغرقت يف نوم عميق.. وإذا برسول اهللا  قد أتاين يف 
املنام.. ال أعرف كيف أصف مجاله لكم.. مل أشبع من النظر إىل 

وجهه املضيء، مسح رأسي بيده الشريفة قائال:
- ال تقلقي، سينتهي هذا الظلم يوما يا ابنيت. 

فقلت بأمل:
- مىت يا رسـول اهللا؟ وملاذا مل يأت أشـّقاؤنا املسـلمون 

ملساعدتنا؟
- إم يف وضع أسـوأ منكم، ومن الصعب أن يأتوا. ولكن 

سوف يأيت أحفادهم يوما ما.
وفجأة ظهر شاب إىل جانبه، طويل القامة مجيل الوجه يشع 

النور من مجيع أطرافه، فأشار الرسول  إليه قائال: 
- هذا هو أول من يأيت ملسـاعدتكم. لكنه سيأيت من بالد 
حارة، فال يسـتطيع حتمل برد دياركم. فأسرعي بنسج جوربني 

له وقفازين، وقّدميها إليه هدية عندما يأيت.
"مل أنس ذلك الوجه أبدا..." 

قربت املصباح من وجه عاصم والدموع طل من عينيها:
  كيف أنسـى الوجه الذي كان يضيء عند رسول اهللا -

مثل الشمس.
مل يتمالك عاصم نفسه وامرت دموعه هو اآلخر. هرولت 
اجلـدة إىل الغرفة املجاورة وفتحت صندوقا قدميا وأخرجت منه 
جوربني وقفازين مث رجعت مسـرعة ومدا إىل عاصم وعيناها 

تشعان بسعادة فائقة:
- هيا البسها، إا لك، إا ستحميك من الربد. فهي انتظرت 

قدومك منذ مخسني عاما يا ولدي.
أخذ عاصم هديته العزيزة منها ولبسـها وقد غمرته مشاعر 
غامضة.. ازداد حرية عندمـا رأى أا على مقاس قدميه ويديه 

متاما.
امتأل قلبه بالسعادة واإلميان، فما عاد يشعر بالربد وال بالغربة، 
أحس بدفء الرسالة السامية اليت يؤديها والعناية النبوية والرعاية 

اإلهلية اليت ترعاه هو ورفاقه األبطال أىن كانوا. 

(*) كاتب تركي. الترمجة عن التركية: نور الدين صواش. وهي قصة حقيقية وقعت 

يف إحدى دول آسيا الوسطى التركية. 



عاش مصطفـى صادق الرافعي مرحلة تارخيية تعج 
باألمساء الكبرية يف جمال الشـعر والنقد واألدب. 
وكانت املرحلة واقعـة حتت تأثري مظاهر التخلف 
الكبري الذي يعيشـه العامل اإلسالمي، يف مقابل عالمات مشرقة 
للتمـدن الغريب أسـرت ألباب الكثري مـن املفكرين والباحثني 
خصوصـا أولئك الذين قّدر هلم أن ينتظموا يف بعثات علمية إىل 

ديار الغرب. 
يف هذا اجلو بدأت تتشـكل أسئلة فكرية تلقائية هدت إليها 
مقارنة طبيعية بني جمالني متناكرين عمرانا وحضارة. فظهر للبعض 
أن الفضاء العريب واإلسـالمي حتّول إىل جمال الحتضان التخلف 
وأسـبابه، بينما كانت عاطفة اآلخرين املتأججة جتعلهم يتهمون 
الغرب نفسـه باعتباره راعيا هلذا التخلـف إن مل يكن صانعه. 
ولكن هؤالء وأولئك متفقون على أن مشكلًة ّما استوطنت قلب 
العامل واإلسـالمي وفكره، مث اختلفوا يف 
اقتراح حلول تسـمح بتجاوز هذا الدور 
من االحنطاط. فكانت اجتهادات الباحثني 

تقودهم إىل اقتراح نوعني من احللول:
األول: االرمتـاء يف أحضان الثقافة 
الغربيـة ألـا قادرة علـى ختليص 
عاَلمنـا من أمراضه احلضارية، كما 
خلصـت الغربيني أنفسـهم من 
واالحنطاط  التخلـف  ظلمات 

واالستبداد. 
الثـاين: يعتـرب احلـل 
ما  لغرب  عمالـة  األول 
زالـت أياديه مل تنفض 
الشـرقيني  دماء  من 
بعد أن اسـتباحهم 
الستعماره طويال. 

واحلل عندهم ال يكون إال بالعودة إىل معني تراثّي يرونه مل ُيستعمل 
بعد كما ينبغي؛ وفيه احلل للشرق املتخّلف ختلفا صحيحا وللغرب 

املتقدم تقدما مغشوشا. 
يف هذه الظروف ويف معترك هذه األسـئلة املشحونة نشأت 
أفكار الرافعي، ومنت مقاالته األدبية مساوقة الوقائع واألحداث، 
ولكنه ظل يف كل ذلك أديبا يؤمن برسالة األدب ومفكرا يصنع 

فكرا أدبيا وأدبا فكريا.

األدب واألدبية عند الرافعي
لقد نظر الرافعي يف األدب فوجده وسـيلة اإلنسان األوىل يشهد 
ا على نفسـه أنه إنسان، فما من سـبيل أخرى إلخراج الكنه 
اإلنساين وبسـط اجلوهر البشري على العامل سوى األدب. ويف 
تعابريه اجلارية واملولدة على نسـق احلكمة ما يرفع قيمة األدب 
واألديـب معا. هلذا مل يكن الرافعي يرى يف اللغة جمرد وسـيلة 
للبهـرج والزينة، حىت وهو ميلك من الوسـائل ما يؤهله للتزّين 
والتَبهرج، بل يعتـرب الكلمة متثاال للمعاين ينحته املبدع للقارئني 

كما ينحت الفّنان قطعته للرائني. 
ولقد كان الرافعي ُينشـئ أدبه بني أيدي تاريخ حافل بأمساء 
ما يزال لـكل واحد منها دوّي يف أذن الزمان، حىت كأّن القدر 
ميحض قدره من بني أقدارهم، وهؤالء هم طه حسـني والعقاد 
وشوقي واملنفلوطي وحافظ واملازين. لكنه امتاز عن هؤالء مجيعا 
باإلصرار على فكرة كبرية تبدو واحدة، نشـأت ا كل أفكاره 
األخرى وهي أن اهللا بسـط هذا الكون لشيَئني: اخلري واجلمال. 
هلذا فكل كتابات الرافعي ذاهبة يف اجتاه إقامة صرح من صروح 
اخلري أو اإلطاحة بعرش من عروش الشـر؛ إلقامة متثال من متاثيل 
اجلمال أو هلـدم صنم من أصنام القبح. وهو يف كل ذلك ملتزم 
أشّد ما يكون االلتزام حبقائق األدب وشروطه، أي بكل عناصر 
"األدبّية" كما يسـميها النقد احلديث. وهـي ذلك الَقْدر من 
اإلمعـان الفين الذي مهما عرب عن فكرة أو مذهب ال يتلف من 
أجلها أَنوّيـة التعبري الفين اليت تدل دائما على أا يف ظل األدب 
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ومعه. وهذا بتعبري "تودوروف" هو القانون الشـعري: "العمل 
األديب تعبري عن شـيء ما، وغاية الدراسة هي الوصول إىل هذا 

"الشيء" عرب القانون الشعري".
هذا الشـيء الذي يعرب عنه األدب هو يف تقدير الرافعي نفسه 
املسـتفاد من التأديب والتأدب، أي تلك امللكة اإلنسـانية اآللية 
املسـنودة مبا راكمه التاريخ من حكم وفوائد وأمثال، وأخرجها 
يف حلل الفن ليسـهل قطفها: "مث ملا جاء اإلسالم ووضعت أصول 
اآلداب، واجتمعوا على أن الدين أخالق ُيتخلق ا فشت الكلمة، 
حىت إذا نشـأت طبقة املعلمني لعهد الدولة األموية كما سيجيء 
أطلق على بعض هؤالء لفظ املؤدبني، وكان هذا اإلطالق توسـعا 
ثانيا يف مدلول "األدب" ألنه اكتسـب معىن علميا إذ صار أثرا من 
آثار التعليم. مث استفاضت الكلمة وكانت مادة التعليم األديب قائمة 
بالرواية من اخلرب والنفس والشعر واللغة وحنوها، وأطلقت على كل 
ذلك، ونزلت منـزلة احلقائق العرفية باإلصالح؛ وهذا هو الدور 

الثالث يف تارخيها اللغوي. وهو أصل الداللة التارخيية فيها".
وهذا الرأي الذي كونه الرافعي حول األدب وأدواره بالنظر 
والدراسة، سيتطور بالتطبيق واملمارسة. وما زال الرافعي ينجب 
لألدب فنونا من القول واملعاين حىت وجد نفسه ليس فقط مؤّرخا 
حيكي ويسـتنتج ما يراه األدباء أو ما هو يف حكم رأيهم حول 
األدب وانطباعهم به، بل هو نفسه قد صار أديبا ميأل عني الدنيا 
ومسعها، مؤهل ليسـتخرج من ذات نفسه حكما يقضي به حق 
األدب على العـامل، وكيف يكون األديب بـإزاء صور العامل 

وأحاسيسه وأذواقه وأخيلته:
"مث إن االتساق واخلري واحلق واجلمال، وهي اليت جتعل للحياة 
اإلنسـانية أسـرارها، أمور غري طبيعية تقوم يف عامل يقوم على 
االضطراب واألثرة والنـزاع والشهوات؛ فمن ذلك يأيت الشاعر 
واألديب وذو الفن عالجا من حكمـة احلياة للحياة، فيبدعون 
لتلك الصفات اإلنسـانية اجلميلة عاملها الذي تكون طبيعية فيه، 
وهو عامل أركانه االتساق يف املعاين اليت جيري فيها، واجلمال يف 
التعبـري الذي يتأدى به، واحلق يف الفكر الذي يقوم عليه، واخلري 
يف الغرض الذي يسـاق له (...) وـذا يَهب لك األدب تلك 
القوة الغامضة اليت تتسـع بك حىت تشعر بالدنيا وأحداثها مارة 
من خالل نفسك، وحتس األشياء كأا انتقلت من ذواا، وذلك 

سر األديب العبقري".
ولعل القارئ املتمعن يف أدب الرافعي وأعماله، يستشعر ذلك 

االنتماء األصيل إىل األدب؛ فالكاتب مهما تناول من موضوعات 
الفكر واحلياة واإلنسان فإنه يفعل ذلك وهو يف مملكة األدب ال 
يغادرها. هلذا فإن أدبه هو حبق األدب الذي يسـتحق أن حيمل 
شـعار "األدب اإلصالحي"، ألن وظيفة اإلصالح عنده ال جتور 
على أبنية األدب وأنساقه، وليست حمضنا أسلوبيا للتبشري باألفكار 
أو عربـة تنقل الدعاوى والوصايا؛ بل هي معرض ينبسـط فيه 
األدب شكال وروحا، ويتشرب القارئ معاين اإلصالح اجلميلة 

يف حلل من أنساق الفن اجلميلة. 
إن هـذا األديب يصدر يف اختياراتـه األدبية تلك عن وعي 
كامل حبد األدب، والتزامـات األديب مجاليا ووظيفيا. وهو ما 
يظهـر يف أماكن خمتلفة من كتاباتـه كلما تعرض للحديث عن 
األدب أو تنـاول بالكالم األدباء: "ومشـاركة العلماء لألدباء 
توجب أن يتميز األديب باألسلوب البياين، إذ هو كالطابع على 
العمل الفين، وكالشهادة من احلياة املعنوية هلذا اإلنسان املوهوب 
الذي جاءت من طريقتـه (...) وفْصل ما بني العامل واألديب، 
أن العـامل فكرة، ولكن األديب فكرة وأسـلوا؛ فالعلماء هم 
أعمال متصلة متشـاة يشار إليهم مجلة واحدة على حني يقال 
يف كل أديـب عبقري: هذا هو، هـذا حّده. وعلم األديب هو 
النفس اإلنسانية بأسرارها املّتجهة إىل الطبيعة، والطبيعة بأسرارها 
املتجهة إىل النفس. ولذلك فموضـع األديب من احلياة موضع 

فكرة حدودها من كل نواحيها األسرار".
يقـرر الرافعي أن األدب قيمة مضافـة على العلم -ويقصد 
بالعلـم ما يتناولـه الفكر جمردا، أو ما يقتصـد عند التعبري عنه 
من جهة األسلوب والبيان، فتقدم املعاين واألفكار يف األسلوب 
املباشر والتقرير البسـيط- والقيمة املضافة هي األسلوب.. أي 
ذلك اجلهد اخلاص الـذي يفرغه الكاتب يف الفكرة لتزداد تألقا 
وتوهجا، بل هو يعتـربه علما، ولكنه العلم الذي يبدأ عند آخر 
نقطة يقـف عندها العلم الطبيعـي ألن األدب يبدأ من األلغاز 
واألسرار، وينظر يف الطبيعة من جهة ما ختفيه وليس ما تعرضه، 
أو هو حبث يف نسـغ الظواهر.. أي حبـث يف "النومني" بتعبري 

"كانط". 
وال يسـتطيع أن يصاول احلقائق يف تلك التخوم البعيدة غري 
األديب املُلَهم، الذي أوقف نفسـه علـى التفكري ولكن بعد أن 
يكون حّظه من اإلهلام موافقا ملا يستدعيه مثل ذلك البذل ومثل 

ذلك اجلهد. 



السنة الثانية - العدد (٧) ٢٠٠٧ ٦٠

إن األدب احلق إذن ال يكذب، ولكنه وهو يبالغ يكون مبثابة 
املجهر الذي يضاعف موضوعه للعني أضعافا كثرية حىت ينجلي 
هلا تكوينه وأسـراره، وهي مل تكـن قادرة على حتقيق ذلك من 
أّول نظرة. فكأن األديب حسـب الرافعي جمهر احلقائق النفسية 
والكونيـة، خيرجها األديب بعد أن تعمل فيـه نوعا من العمل 
خيلف فيه أثره، فيعكسه هو متأمال متفكرا على أْقِيسة من أسلوبه 
اخلاص. هلذا فاألديب عند الرافعي "يشـرف على هذه الدنيا من 

بصريته".
ولذلك اسـتحق األديب عند الرافعي هـذا التعريف: "ولو 
أردَت أن تعـرف األديب َمن هـو ملا وجدت أمجع وال أدق يف 
معناه من أن تسميه األنسان الكوين، وغريه هو اإلنسان فقط".

األدب والفضيلة
يعجب قارئ الرافعي من هذه الصلـة القوية اليت تربط مقاالته 
بعضها إىل بعض، وجتعل املعاين تتكامل بني مؤلفاته، حىت كأا 
نـص واحد أو ديوان يتعقب معىن احلياة وأسـرارها. والرافعي 
نفسـه يستشعر ذلك ويذكره غري ما مرة حميال على هذا الكتاب 
أو ذاك أو على هذه املقالة أو تلك مبينا أنه أفاض القول ووسـع 
املعىن. وأدب الرافعي غين بـ"طوطولوجيا" داخليا تنسـج بني 
مقاالته عالئق بديعة ملا يسميه "لوسيان دلنباخ" التناص الذايت. 

وسبب ذلك يف نظري أن الرافعي يكتب يف احلقيقة موضوعا 
واحدا، ولكنه موضوع كبري هو موضوع هذه اإلنسانية، أو كما 
يقول الرافعي عن نفسه: "ال أراين وضعت كل كتيب ومقااليت إال 
يف قصة بعينها، هي قصة هذا العقل الذي يف رأسي وهذا القلب 

الذي بني جنّيب".
فكل مقاالت الرافعي وكل املوضوعات هي تنقيب يف أسرار 
هـذا امللكوت االجتماعي ورغبة يف فـك بعض ألغازه، ولكن 
الكاتب ال ينسى وهو بسبيل ذلك اهلدف عدته األدبية ووسائله 

الفنية، وهي أيضا شأن من شؤون اإلنسانية. 
وبذلـك تتكامل ثنائيـة األدب، وتلتحم شـكال ومضمونا 
لتركيـب عملة فنية هلـا وجهان: الفضيلة واجلمال أو الشـكل 
واملوضوع. فالفضيلة من منظوره مجال موضوعي، والبيان فضيلة 
شكلية. لذلك كان هدفه الدائم أن ُيفرغ كل شحنات اجلمال اليت 
يتسّقطها من هنا ومن هناك، ليمأل ا وجدان القراء فيزدادوا بأدبه 
فضيلة ومجاال. وإذا عرف شأن هذا املطلب عرف شأن الرافعي. 

ورغم أن أغلب كتاباته تلبسـت بإهـاب قصصي إال أنه 
مع ذلك يعلـن عزوفه عن الكتابة الروائيـة لكونه الحظ على 
أغلب النصوص الروائية وقتئذ جنوحها إىل النـزول واإلسفاف 
وخماطبة الغرائز، عوض أن تنشد السمو واالرتقاء بالنفس واحلياة 
معـا. وملا كان حيس أمهية احلكي يف أداء بعض الوظائف األدبية 
هو نفسه مسـكون واجسها، اضطر إىل أن يكتب مقاال مبثابة 

إعالن وتربئة ذمة "فلسفة القصة وملاذا ال أكتب فيها":
"وأنـا ال أنكر أن يف القصة أدبا عاليـا، ولكن هذا األدب 
العايل يف رأيي ال يكون إال بأخـذ احلوادث وتربيتها يف الرواية 
كما يَرّبى األطفال على أسلوب سواء يف العلم والفضيلة. فالقصة 
من هذه الناحية مدرسة هلا قانون مسنون وطريقة ممحصة وغاية 
معينة، وال ينبغي أن يتناوهلا غري األفذاذ من فالسفة الفكر الذين 
تنّصبهم مواهبهم إللقاء الكلمة احلامسة يف املشكلة اليت ُتثري احلياة 
أو تثريها احلياة.. وأما مـن عداهم ممن حيترفون كتابة القصص 
فهـم يف األدب رعاع ومهج، كان مـن أثر قصصهم ما يتخبط 
فيه العامل اليوم من فوضى الغرائز.. هذه الفوضى املمقوتة اليت لو 
حققَتها يف النفوس، ملا رأيَتها إال عامية روحانية منحطة تتسـّكع 

فيها النفس مشردة يف طرق رذائلها".
وكأين بالذين مل يدركوا هذه املقاصد تعاملوا مع أدب الرافعي 
على حنو جتزيئي، فأخذوا شذرات من أفكاره ومعانيه نقصت يف 
أذهام بالنقص احلاصل بسـبب ما بقي من تتماا يف املقاالت 
األخرى. والرجل يف حبثه الدائب عن أسرار اجلمال واخلري يتوسل 
بكل الطرق، ويطرق أبواب االجتماع اإلنساين، ينقل أفكاره من 
هنا ومن هناك، فيجعلها تعيش يف خياله مدة من الزمن ُيكسـبها 
صفة التعايل عن الظرفية املحدودة واألشخاص املعينني، فيخرجها 
أدبا ساميا يتسـلح بالصورة املجازية والتعبري الشاعري، لتصبح 
صورة كل زمان وكل مكان وكل إنسان، عوض أن تبقى صورة 

حملٍّ واحد وزمان واحد وإنسان واحد. 

(*) أسـتاذ باحث يف املدرسة الوطنية للتجارة، ورئيس شعبة اللغات والتواصل ا، 

جامعة ابن زهر، أكادير/ املغرب.
املصادر

(١) وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي.

(٢) تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي.

(٣) الشعرية، تزفيطان تودوروف، ت: شكري املبخوت.
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((**)) أديب وشاعر سوري، تويف سنة  أديب وشاعر سوري، تويف سنة ١٩٩٢١٩٩٢..
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دأب املستشـرقون منذ سنوات عديدة على تكرار 
شـبهة ضد القرآن كانوا يعتقدون أا شبهة قوية، 
فذكروا أن ورود اسم "هامان" كأحد املقربني إىل 
فرعون يف عهد موسى  خطأ تارخيي. فالتوراة مل تورد اسم 
هامان عند ذكرها قصة موسـى  وبين إسرائيل مع فرعون، 
كما مل يذكر هذا االسَم أي مؤرخ يوناين قدمي، ومل يرد امسه يف 
أي نص تارخيي قدمي يتكلم عن تاريخ مصر القدمي، ومل يرد هذا 
االسم إال يف ِسْفر "أستري" يف التوراة، حيث ورد فيه أن ملك بابل 
"أحشـوبروش" كان له وزير امسه هامان، وأن هذا الوزير كان 
يعادي اليهود املوجودين يف بابل بعد األسر البابلي، وأنه ظلمهم 
ظلما كبريا. ولكن اليهود ختلصوا من وضعهم املُزري ومن ظلم 
هذا الوزير بعد زواج امللك من فتاة يهودية حسناء فتنته وسعت 
لدى امللك حىت جنحت يف قتل هذا الوزير واالنتقام لشعبها؛ أي 
إن هامان مل يكن يف عهد فرعون موسـى  يف مصر، بل يف 
بابل وبعد ألف عام تقريبا من وفاة موسى ، أي يقع القرآن 

-بزعمهم- يف خطأ تارخيي كبري.

يقول الدكتور عبد اجلليل شـليب األمني العام السابق ملجمع 
البحوث اإلسـالمية إنه ال يوجد أي مانـع منطقي من وجود 
شخص امسه هامان يف عهد فرعون موسى ، وشخص آخر 
باالسم نفسـه يف عهد ملك بابل "احشوبروش". ويشري إىل أن 
قصة الفتاة أستري وامللك ووزيره هامان قصة خيالية وأسطورة من 
األساطري ال حقيقة هلا. ويربهن على ما يقول كالتايل: "إا (أي 
قصة أسـتري) مل تذكر يف غري التوراة، والنبّيان "عزرا" و"حنميا" 
اللذان كانا من أوائل العائدين من بابل، واللذان قّصا قصة السيب 
البابلي مل يشـريا إىل أسـتري وال إىل أي شيء مما جاء يف السفر 
املسـمى بامسها، وكذلك املؤرخ اإلغريقـي "هريوديت" الذي 
عاصر أكزسيس ودّون سريته مل يشر إىل أستري وأحداثها. ورمبا 
كان اسـم أستري حمرفا عن عشـتار، وهذا مما يوضح أن القصة 

أخذت عن أسطورة بابلية".
أما جواب كتاب "حقائق اإلسـالم يف مواجهة شـبهات 
املشككني" فكان جوابا ُموجًزا، وملّخصه أنه من اجلائز أن كلمة 
"هامان" ليسـت امسا لشـخص ولكنه لقب يطلق على "نائب 

تاريخ وحضارة

اسم "هامان" معجزة قرآنية
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أورخان حممد علي*
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فرعـون" مثلما يطلق اسـم فرعون لقبا علـى حاكم مصر أو 
ملكها.

ولكن أفضل من شـرح موضوع هامان هو العامل الفرنسي 
 Moise) "املسـلم "موريس بوكاي" يف كتابه "موسى وفرعون
et Pharaon)؛ إذ قام ببحث مسـتفيض حول قصيت يوسـف 

وموسى عليهما السـالم كما وردتا يف التوراة وقارما مبا جاء 
يف القرآن حوهلما، وتوصل بعد حبث علمي وموضوعي دقيق إىل 
أن املعلومات العلمية املتوفرة لدينا تقف جبانب ما جاء يف القرآن 

وختالف ما جاء يف التوراة.
يقول موريـس بوكاي: "لقد جاء ذكـر هامان يف القرآن 
كرئيـس املعماريني والبّنائني. ولكـن الكتاب املقدس ال يذكر 
أي شـيء عن هامان يف عهد فرعون. وقد قمُت بكتابة كلمة 
"هامان" باللغة اهلريوغلوفيـة (لغة مصر القدمية) وعرضتها على 
أحد املختّصني يف تـارخ مصر القدمية. ولكي ال أدعه حتت أي 
تأثري مل أذكر له أـا وردت يف القرآن، بل قلت له إا وردت 
يف وثيقة عربية قدمية يرجع تارخيها إىل القرن السـابع امليالدي. 
فقال يل املختّص: "يسـتحيل أن تـِرد هذه الكلمة يف أي وثيقة 
عربية يف القرن السـابع، ألن رموز الكتابة باللغة اهلريوغلوفية مل 
تكـن قد حّلت آنذاك". ولكي أحتقق من هذا األمر فقد أوصاين 
مبراجعة "قامـوس أمساء األشـخاص يف اإلمرباطورية اجلديدة" 
ملؤلفـه "ألالمند رانك". نظـرُت إىل القاموس فوجدت أن هذا 
االسم موجود هناك ومكتوب باللغة اهلريوغلوفية وباللغة األملانية 
كذلك. كما كانت هناك ترمجة ملعىن هذا االسـم وهو "رئيس 
عّمال مقالع احلجر". وكان هذا االسـم أو اللقب يطلق آنذاك 

على الرئيس الذي يتوىل إدارة املشاريع اإلنشائية الكبرية.
استنسـخت تلك الصفحة من ذلـك القاموس وذهبت إىل 
املختص الذي أوصاين بقراءته، مث فتحُت ترمجة القرآن باألملانية 

وأريته اسم هامان فيه فاندهش ومل يستطع أن يقول شيئا.
لو جاء ذكر اسـم هامان فرعون يف أي كتاب قبل القرآن، 
أو لـو جاء ذكره يف الكتاب املقدس لكان املعترضون على حق، 
ولكن مل يرد هذا االسـم حىت نزول القرآن يف أي نّص، بل ورد 
فقط على األحجار األثرية ملصر القدمية وباخلط اهلريوغلويف. إن 
ورود هذا االسـم يف القرآن ذا الشكل املذهل ال ميكن تفسريه 
إال بأنه معجزة، وليس مثة أي تعليل آخر. أجل، إن القرآن أعظم 

معجزة".

وكما سبق القول إنه ما من مؤّرخ أو كتاب أو نص أشار إىل 
شـخص امسه هامان كان مقربا من فرعون مصر يف عهد موسى 
، ومل يكن أحد يعلم شـيئا كثريا عن تاريخ مصر القدمي، 
ألن العلماء كانوا عاجزين عن قـراءة الكتابات املصرية القدمية 
املكتوبة باهلريوغلوفية. وقد اندثـرت اللغة اهلريوغلوفية تدرجييا 
بعد انتشـار املسـيحية يف مصر حىت امنحت متاما. وآخر نص 
مكتـوب ذه اللغة كان يف عام ٣٩٤م، ومل يعد أحد يتكلم ا 
أو يعرف قراءا. واسـتمر هذا الوضع حىت عام ١٨٢٢ عندما 
استطاع العامل الفرنسي "فراجيان فرانسوا شامبليون" فّك رموز 
هـذه اللغة اليت كان هناك نص مكتوب ا على حجر رشـيد 

.(Rosetta stone)

وقد مت اكتشـاف هذا احلجر من قبل ضابط فرنسـي عام 
١٧٩٩م يف أثنـاء احلملة الفرنسـية على مصر يف قرية رشـيد 
مبحافظة البحرية. كان هناك نص ميّجد فرعون مصر وانتصاراته 
ومكتوب بثالث لغات هي: اللغة اهلريوغلوفية، واللغة الدميوطيقية 
(وهي اللغة العامية املصرية القدمية) واللغة اإلغريقية. وكان تاريخ 
الكتابـة يعود إىل عام ١٩٦ ق.م. وسـاعد وجود هذه اللغات 
الثالث العامل الفرنسـي على فك رموز اللغة اهلريوغلوفية. فقد 
قام مبضاهاة هذا النص بالنـص اإلغريقي ونصوص هريوغلوفية 
أخرى حىت جنح يف فـك رموز اهلريوغلوفية، ألن النص اليوناين 
كان عبارة عن أربعة ومخسـني سطرا وسهل القراءة. وهذا يدل 
على أن هذه اللغات الثالث كانت سـائدة إبان حكم البطالسة 

اإلغريق ملصر.
وبعد حـل رموز الكتابة اهلريوغلوفيـة علمنا من الكتابات 
املوجودة على عدد من األحجار األثرية العائدة للتاريخ املصري 
القدمي وجود شـخص مقرب من فرعون مصر يف عهد موسى 
 كان مسـؤوال عن البناء امسه "هامان". وهناك حجر من 
هذه األحجار املصرية القدمية ورد فيه هذا االسم وهو موجود يف 

متحف "هوف" يف "ِفَينا" عاصمة النمسا. 

(*) كاتب وباحث تركي.

املصادر
(١) حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني، املجلس األعلى، مصر.

(٢) مفتريات املبشرين على اإلسالم، د.عبد اجلليل شليب.

(٣) عبقرية احلضارة املصرية القدمية، أمحد حممد عوف.
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عّودتنا "دار النيل للطباعة والنشر" التركية على إجناز كثري من األعمال 
املتميزة يف شـىت شؤون املعرفة. ولعل من أمهها وأعظمها أثرا وقربا إىل 
قلوب شعوب العامل اإلسالمي قاطبة هو هذا السجل احلافل مبحتويات 
جناح األمانات املقدسـة يف متحف قصر طوب قايب بإسطنبول الزاخر بآثار عظماء 
اإلسـالم وما تركوه من إرث لألجيال الالحقة على مـر التاريخ، وعلى رأس هذا 

. اإلرث ما تركه سيدنا رسول اهللا
ومن نافلة القول أن نذكر أن إسطنبول بعراقتها التارخيية، وبكوا ظّلت عاصمة 
للعامل اإلسالمي ما يقرب من مخسة قرون، كانت تسعى جبدية منقطعة النظري للبحث 
عن هذه اآلثـار واقتنائها وجلبها من أي مـكان يف األرض حلفظها والعناية ا يف 
قصر هو من أشـهر قصور العامل يف غناه باآلثار اإلسـالمية، وهو قصر طوب قايب. 
لقد وجدت إسـطنبول يف هذه اآلثار وال سيما ما خيص منها آثار سيدنا رسول اهللا 
 قداسـًة حترص عليها كما حترص على ماء عينيها. لذلك فقد أودعْت هذه اآلثار 
حمفظاٍت غاية يف اإلتقان لكي تصون هذه الآللئ سليمة من عاديات الزمن وتقلبات 

األجواء.
وقد بلغ من احترام امللوك املسلمني والسالطني العثمانيني هلذه الكنوز اليت ختص 
العامل اإلسالمي برمته أم كانوا جيمعون ما يتناثر عليها من أغربة يف قارورة زجاجية 
مث يودعوـا أعماق بئر داخل قصر طـوب قايب خصص هلذا الغرض، خوفًا من أن 
ا خيدش االحترام الذي تكنه الصدور  تصبح مداَس أقدام عن طريق السهو واخلطأ ِممَّ

هلذه األمانات.
ومن أهم ما يفخر به متحف طوب قايب على متاحف الدنيا احتواؤه على بعض 
من أثار سـيدنا الرسول عليه السالم ومنها بردته الشـريفة، وبعض سيوفه، ورايته 
العقابية الشـريفة؛ وتيمنًا بشكل املحفظة اليت كان هلا شـرف احلفاظ على الربدة 
الشـريفة فقد ُصّمَم غالف الكتاب بفنية عالية على منواهلا وبالشكل نفسه. وألمهية 
هذا الكتاب لدى املؤرخني والباحثني والكّتاب فقد ترجم من اللغة التركية إىل العربية 

واإلجنليزية. 
جزى اهللا تعاىل األستاذ حلمي أيدين مؤلف الكتاب خري اجلزاء على هذا الصنيع 
العظيم، وجزى اهللا مترمجه إىل العربية األستاذ حممد صواش، وكّل من أسهم يف إعداد 

هذا السجل الوثائقي بشكله الفين واجلمايل. 

≈



مركز التوزيع فرع القاهرة:
٧ ش الربامكة، احلي السابع، 
مدينة نصر - القاهرة / مصر

تليفون فاكس: 2022619204+ 
حممول: 20127874552+



سجلٌّ يضم بني دفتيه كنوز أعظم إنسان  وطئْت قدماه الشريفتان األرض.  •
صورة غاية يف اجلمال للربدة الشريفة حتلي صدر هذا السجل.  •

صور مع شروح وافية ملَا تركه اخللفاء الراشدون من آثار عرب التاريخ.  •
متحف متنقل باآلثار اإلسالمية ال يستغين عنه سائح وال مقيم.  •

قطعة مجالية وفنية رائعة تفخر املكتبات بوجوده بني أهم كتب التراث لديها.  •

التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يف  النشر  له  يسبق  مل  الذي  الكاتب  من  يرجى   •

املجلة إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  املجلة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  املجلة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف املجلة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي املجلة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
حترير  هيئة  إىل  املشاركات  مجيع  إرسال  يرجى   

املجلة على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

ال عشوائية يف الكون، وال فوضوية يف الوجود، وكلما أمعن 
العقل البشـري النظر فيما حوله رأى اهلندسة الرائعة، والبناء 
املحكم احلكيم. أما ما نلمسـه اليوم من عشوائية يف التفكري، 
وفوضويـة يف الفكر، فتتأّتى من عمـى ذهين تصاب به األمة على حني ِغّرة 
عندما ينتاا اإلعياء عن محل أمانة التفكري السـليم، وعندما يهمد توقها إىل 
احلقيقة، ويضعف شـوقها إىل املعرفة. وقـد يطول هذا العمى الذهين أو قد 
يقصر، ولكنه يف كال احلالني ال ُبّد من أن ينهض من بني صفوف األمة رجال 
فكر ينفخـون يف "صور" اإليقاظ لتنهض األمة مـن جديد وتعود لتمارس 

عملية التفكري السليم.
وهؤالء الرجال يلزمون أنفسهم برسم اخلارطة الفكرية والروحية لألمة 
على أسـس من عقيدا وتارخيها وروح العصر وتوجهاته الفكرية والثقافية 
واحلضاريـة. إن إنقاذ األمة من فوضويتهـا الفكرية، وبعث فكرها األصيل 
مبوازينه الدقيقة جيعلها قادرة على امتالك ناصية نفسـها، ويف الوقت نفسـه 
امتالك املداخل إىل العقول الفهيمة املدركة. فمقال أسـتاذنا الشيخ فتح اهللا 
كولن "مهندسـو الروح... الربانيون" املتصدر هـذا العدد من حراء يضع 
أسـس هذا البناء الفكـري والروحي لألمة بروحية املهنـدس البارع الذي 
ال تفوته شـاردة وال واردة من مسـتلزمات هذا البنـاء املرتقب. إنه يفتح 
أفكارنا وبصائرنا لنرى األعمق من كل شيء، ويريدنا أن نكون للعامل عينًا، 
وللكون قلبًا، وأن نكون ربانيني وأّال نكون حبيسي الفانيات، ضيقي اآلفاق، 
مسـطحي التفكري، وَيْربُأ ِبَنا أن نكون ضحلني َنَهاب األعماَق، وخنوض يف 

ْطآن. الضحضاح من الشُّ
وأما الشيخ األستاذ الفاضل حممد سعيد رمضان البوطي فإن مقاله يف هذا 
العدد مكرٌس لتفنيد نوع من أنواع هذه العشـوائية اليت تظن أن "التقديس" 
مصادرة حلرية البحث بينما هـو مثرة من مثار هذه احلرية. واألصالة كذلك 
هي املحور الذي يدور حوله مقال الدكتور بركات حممد مراد ولزومية هذه 

األصالة يف التجربة التربوية يف التراث اإلسالمي.
وأما الدكتور "زغلول النجار" فيحدثنا عن اجليل القرآين وبنائه العلمي، 
وأما األسـتاذ الشاعر واألديب حسن األمراين فإنه يعقد مقارنة بني عمالقني 
من عمالقة الفكر اإلسـالمي مها "األسـتاذ بديع الزمان سـعيد النورسي" 
والشـاعر الكبري "حممد إقبال"، إىل جانب مقاالت أخرى يضيق املجال عن 

استعراضها يف هذا التعريف املقتضب.
ونأمل أن تقدم "حراء" يف كل عدد وجبة من الغذاء الفكري يسّد بعض 
ما نشـكو منه من جماعات روحية وفكرية ال زلنا نعاين منها الشـيء الكثري 

واخلطري. 

التفكري السليم

االفتتاحية

جملة علمية ثقافية فصلية تصدر عن:
Işık Özel Eğitim Tic. Ltd. Şti. 

İstanbul / Türkiye
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• مهندسو الروح.. الربانيون - فتح اهللا گولن
• التقديس مثرة حلرية البحث - أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي

• النموذج اإلسالمي لتحرير املرأة - أ.د. حممد عمارة
• اجليل القرآين وبناؤه العلمي - أ.د. زغلول النجار

• حممد إقبال وبديع الزمان النورسي - أ.د. حسن األمراين
• مجالية التعريف القرآين باهللا - أ.د. فريد األنصاري

يا رحمة للعالمينيا رحمة للعالمين

أمواٌت ِمن موم قاموا حني المسْتهم أنفاس احلياة منك.. أمواٌت ِمن موم قاموا حني المسْتهم أنفاس احلياة منك.. 
وقلوب من هجعتها انتفضت حني مسعت منك النداء.. وكم من نفوس ارتوت من وقلوب من هجعتها انتفضت حني مسعت منك النداء.. وكم من نفوس ارتوت من 

َطلِّ نَفسك، وندى روحك.. أما تعاليمك فكانت وال زالت حترك األفهام، َطلِّ نَفسك، وندى روحك.. أما تعاليمك فكانت وال زالت حترك األفهام، 
ا فكرّيا سيظلُّ ميتّد وميتّد إىل آخر الزمان...  ا فكرّيا سيظلُّ ميتّد وميتّد إىل آخر الزمان... وتثري العقول، وحتدُث مدًّ وتثري العقول، وحتدُث مدًّ
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